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Abstrakt 
Práce se věnuje vybraným občanským hnutím v ČSSR. Klade si za otázku, zda měl 

disent vliv na konec totalitního režimu v Československu.  Zkoumám postupný vývoj 

vybraných občanských hnutí, změnu jejich podpory mezi běžným obyvatelstvem a 

to, zda významnou roli opoziční osobnosti.  

V první části poskytuji teoretický rámec opozice v nedemokratickém režimu, který 

napomáhá dělení opozičních hnutí a zkoumání jejich organizační struktury.  

V druhé části práce se zabývám vybranými opozičními hnutími. U každého hnutí 

postupuji chronologicky, abych tak nejlépe prezentoval jeho případnou změnu v 

čase. Vypisuji všechny protestní akce, setkání a další aktivity, které hnutí pořádaly a 

měly za cíl aktivizovat obyvatelstvo. Vše doplňuji počty účastníků a zapojených 

osob. 

Poslední část práce se zabývá dvěma soudními procesy, které byly politicky 

motivované. Je to tzv. Pražský proces a proces s Pavlem Wonkou. Na těchto 

zkoumám reakci obyvatel, zahraničí a disentu.  

Výsledkem mé práce je porozumění opozičnímu hnutí v ČSSR a určení role, kterou 

disent hrál při konci režimu.   

 

 

 



 
 

Abstract 
The thesis deals with selected civic movement in Czechoslovakia. Main goal is if the 

dissent had any impact on the end of the totalitarian regime in Czechoslovakia. I 

examine the gradual development of selected civic movements, change in their 

support among ordinary population and whether personalities had significant role 

opposition.  

The first part provides a theoretical framework opposition in non-democratic regime, 

which helps to divide the opposition movements, and examining their organizational 

structures. The second part deals with selected opposition movements. For each 

movement I proceed chronologically, so it's best to present any changes in time. I list 

all protest events, meetings and other activities organized by a movement aimed to 

mobilize the population. I always add up the number of participants and the people 

involved. The last part deals with two lawsuits that were politically motivated. It's 

called Prague process and process with Pavel Wonka. On these examine the reaction 

of the population, foreign and dissent.  

The result of my work is to understand the opposition movement in Czechoslovakia 

and determining the role that dissent had played at the end of the regime. 
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Úvod 
 Opoziční hnutí v komunistickém Československu je tématem, které je 

nedílnou součástí našich moderních dějin. Je s povděkem sledovat, že této práci se 

věnovalo mnoho autorů a mohly tak vzniknou neocenitelné pomůcky pro budoucí 

zájemce o studium. Velké díky patří především Milanu Otáhalovi, Jaroslavu 

Pažoutovi, Blance Císařovské a mnohým dalším. Přesto však zůstává v naší 

společnosti povědomí o opozičních  hnutích poměrně povrchní. Tato práce se bude 

zabývat jak samotnými hnutími či iniciativami, což je důležité pro pochopení důvodů 

jejich existence, struktury i činů, tak také ohlasem jejich akcí ve společnosti. Ať již   

v Československu či na mezinárodní scéně, kde se některé organizace prosadily 

mnohem dřív než se jim to podařilo na domácí scéně. Cílem mé práce je zkoumat 

vznik a vývoj vybraných občanských hnutí mezi roky 1977 až 1989 a jejich podporu 

u veřejnosti. Na základě změny jejich podpory mezi obyvatelstvem ČSSR, kterou 

předpokládám, chci dokázat, že s postupným selháváním režimu, který ztrácel svoji 

legitimitu vládnout, se mnoho běžných občanů s blížícím se koncem režimu nebálo 

vyslovit veřejně svůj názor či deklarovat svoji podporu, ať již podpisem či účastí na 

shromážděních. Výzkumné otázky jsou následující. Jak se postupem času měnila 

podpora hnutí? Další otázkou, kterou se budu zabývat je, zdali měla některá témata 

větší rezonanci ve společnosti, a tak získávala větší ohlas a podporu, či jestli podpora 

hnutích ve společnosti byla spíše otázkou vedoucích osobností, nebo byla ovlivněna 

celkovou nespokojeností ve společnosti. Dále zvažuji ovlivnění vnějšími 

externalitami jako byl například nástup Gorbačova v SSSR či úspěch Solidarity v 

Polsku. Poslední výzkumnou otázkou je organizace disidentských hnutí, jejich 

legitimnost v systému a to, jestli se jednalo o politické či apolitické opoziční 

subjetky. 

 Metodologií, kterou v této práci využívám, je analýza použité literatury  

a historických pramenů. Využívám prameny jak z disidentského prostředí, tak  

i vládnoucí strany, především však spisy Státní bezpečnosti. Tyto podklady následně 

analyzuji a konfrontuji mezi sebou. Spojením obou typů těchto zdrojů se snažím o co 

nejjasnější vyložení vybraných situací a událostí, kde jsem na základě konfrontace 

schopen dobře odfiltrovat  zavádějící obsah, který se může vyskytnout jak  

u vládnoucí garnitury, tak i u disidentských samizdatových publikací. Všechny 

historické podklady pro svoji práci získávám z odborné literatury. Mohu tedy 
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snadněji rozlišit, zda hnutí s výraznými osobnostmi měly větší vliv než hnutí bez 

nich. Tyto publikace jsou také důležitým zdrojem v oblasti podpory občanů pro daná 

hnutí a iniciativy. Podporou v této práci označuji, jak podpis prohlášení, tak i účast 

na demonstracích či například protestní hladovky, které byly často spojovány se 

zasíláním protestních dopisů nejvyšším představitelům státu. Jelikož tyto informace 

jsou v publikacích státní moci či disentu značně rozdílné, tak je komparuji  

a odůvodňuji, proč tomu tak je. 

K reflexi teoretické části v literatuře mi posloužily především knihy prof. 

Miroslava Nováka a docenta Michala Kubáta, kde jsem získal mnoho podnětů k další 

literatuře a vysvětlení některých problematik. Velkou pomocí v teorii opozice byl 

také článek Petra Hlaváčka a Jana Holzera Opozice v nedemokratických režimech  

(Hlaváček, Holzer 2010), který  vyšel v rámci Středoevropské politické studie.  

V práci pracuji s typologií H. G. Skillinga, která je vhodná pro ilegální opoziční 

hnutí v ČSSR (Skilling 1973: 94, dle Hlaváček, Holzer 2010: 11). Pro každý v ní 

uvedený bod vždy navrhnu i reálný historický příklad. Skillingova teorie je obzvláště 

vhodná, protože ve své teorii zohledňuje i existenci opozice, která se zabývá 

nepolitickou opozicí1. Dochází v jedné teorii k míšení aktivního a pasivního přístupu. 

Se Skillingovou teorií je však rozporu Bäcker, který nepovažoval opozici  

v rámci strany nebo státního aparátu za opozici (Bäcker 2001: 58, dle Kubát 2010: 

31). Podobný přístup zastává i Petr Blažek (Kubát 2010: 32) a H. G. Skilling 

(Skilling 1973: 92-94, podle Hlaváček, Holzer 2010: 10-11).  

Tématem občanských hnutí v Československu se zabývalo mnoho autorů. 

Avšak většina literatury se zaměřuje čistě na historickou rovinu. Zde je třeba zmínit 

především Milana Otáhala, Jaroslava Pažouta a Blanku Císařovou. Milan Otáhal ve 

své knize Opoziční proudy v české společnosti 1969-1989 (Otáhal 2011) velmi 

podrobně rozepisuje aktivity hlavních disidentních  hnutí a ukazuje rozličné proudy, 

které se v těchto  hnutích v průběhu jím zkoumaného období  často vyskytovaly. 

Jeho rozbory jsou týkají především Charty 77 a VONS. Tato hnutí byla tak volným 

uskupení, že zde vedle sebe působili exkomunisté z roku 1968 a mladí lidé kolem 

Petra Uhla a undergroundu. Otáhal klade silný důraz na osobnosti, které hnutí 

reprezentovaly navenek a jejich vzájemné spory. Díky této ucelené analýze, tak lze 

dosáhnout velmi přesné představy o struktuře a fungování jednotlivých hnutí. V jeho 

                                                
1 Za předpokladu, že přijmeme vůbec možnost nepolitické opozice v nedemokratickém režimu. 
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práci je také možné identifikovat silné osobnosti a určit, jakou silou osobnosti v hnutí 

disponovaly a jaký měly vliv na jejich směřování. Na politické perzekuce se ve své 

studii soustředili Jaroslav Pažout (Pažout 2008), Petr Blažek a Tomáš Bursík 

(Blažek, Bursík 2010). Jejich práce uceleně popisuje celý proces, od jeho vzniku, až 

po dopisy odsouzených z vězení a zprávy Státní bezpečnosti2 na uvězněné disidenty 

(Blažek, Bursík 2010). Důležité je dobré zpracování ohlasů procesů ve společnosti, 

díky kterým je možné si vytvořit přehled, jak moc se neangažovaný lid o disent 

zajímal. 

Reflexi teorie k opozičnímu hnutí v Československu dobře postihl Michal 

Kubát v knize Politická opozice v teorii a středoevropské praxi (Kubát 2010). V části 

jeho knihy věnované opozičním hnutím v nedemokratických režimech. Kniha je 

uceleným souborem všech významných teorií, které se dají v mé práci aplikovat. 

Podobně lze nahlížet i na článek Petra Hlaváčka a Jana Holzera (Hlaváček, Holzer 

2008), který představuje jednotlivé teorie o aktérech v nedemokratických režimech. 

Článek představuje jednotlivé teorie, které se zaměřují na analýzu vybraných aktérů 

uvnitř režimu a nesoustředí se na analýzu samotného režimu. 

Práce je dělena do čtyř kapitol. První kapitola je teoretická, jelikož se zde 

zabývám teoretickým vymezením pojmu opozice. Zmiňuji zde diskuze, které se na 

toto téma objevily a jejich vyústění, které se především týká legálnosti a političnosti 

opozice v nedemokratickém režimu. Jelikož se v práci zabývám totalitárním 

obdobím, tak využívám jako vhodné přístupy definice opozice Roberta Dahla, Ghitu 

Ionescu, Maurice Duvergera a Leonarda Schapiro. Nejprve představuji všeobecné 

definice pojmu opozice a následně jejich možnosti užití pro totalitní stát jako ČSSR. 

Následně pomocí zmíněných autorů prezentuji roli opozice v nedemokratickém 

režimu. Díky těmto poznatkům mohu jednotlivá uskupení analyzovat. 

 Na základě obecných poznatků se v druhé kapitole věnuji jednotlivým, 

vybraných občanských hnutí. Chartě 77 věnuji celou kapitolu. Toto hnutí vybírám 

záměrně proto, že vzniklo již během konce 70. let, což mi poskytuje dostatečný  

prostor pro zkoumání jeho vlivu a proměny v čase. Dále Charta inspirovala mnoho 

jiných hnutí a případně část jejích členů jiná hnutí zakládala3. Ostatním hnutím se 

věnuji ve společné kapitole. Hnutí jsem do této práce vybral na základě dokumentů  

a dalších veřejných akcí, které uskupení realizovala. U každého hnutí postupuji pro 

                                                
2 Zkráceně StB, jedná se o neuniformovanou část Sboru národní bezpečnosti. 
3 Jednalo se například o hnutí Obroda, kde byla část exkomunistů z Charty 77. 
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větší přehlednost chronologicky a zmiňuji jejich nejvýznamnější dokumenty či akce 

a setkání, která jednotlivá hnutí uskutečňovala. Pokud je dokument veřejnou výzvou, 

které mají občané vyjádřit svoji podporu, tak vždy uvádím počet obdržených podpisů 

a všechny projevy veřejné podpory4. Obdobně postupuji i v případě veřejných 

setkání či demonstrací. Především tato kvantitativní data jsou velmi důležitá  

a následně z nich usuzuji, zdali měla občanská hnutí narůstající podporu a vliv ve 

společnosti či nikoliv. Chronologický výčet činnosti hnutí poskytuje i nepopiratelnou 

výhodu, jelikož se na něm dá snadno pozorovat případný ideový posun či štěpení 

samotného hnutí. U všech hnutí také uvádím hlavní postavy, které hnutí 

reprezentovaly nebo na něj měly významnější vliv. Chci tímto zodpovědět 

výzkumnou otázku, jestli měli přední představitelé disentu vliv na rozpadu režimu 

 Poslední kapitola této práce se věnuje politicky motivovaným procesům. 

V této části se věnuji tzv. Pražskému procesu a uvěznění Pavla Wonky. Oba případy 

jsou typickým zneužíváním státní moci proti vlastním občanům na základě účelově 

využívaných paragrafů jako je například obvinění z činu podvracení republiky podle 

§ 98 odst. 1, 2 tr. zákona. Především první jmenovaný proces, který se odehrál roku 

1979, se dočkal poměrně silné zahraniční odezvy a pomohl šířit povědomí o politické 

situaci v ČSSR.  

 Primárními zdroji pro mne byly především publikace Ústavu pro soudobé 

dějiny AV ČR a Ústavu pro studium totalitní režimů. Dále jsem využíval historické 

prameny, kde se především jednalo o samizdatovou publikační činnost. Zdrojem mi 

byla především webová stránka VONS5, kde jsou k dispozici v digitální podobě 

všechny dokumenty Charty 77 či samizdatové publikace. Dále jsem využíval 

digitální archiv Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se jsem nalezl Denní 

situační zprávy StB6. Vše cituji přímo v textu, ale historické prameny pro větší 

přehlednost uvádím v poznámkovém aparátu. 

                                                
4 Jako veřejnou podporu můžeme identifikovat zasílání dopisů, řetězové hladovky. 
5 Přístupný VONS.cz [online]. 2014 [cit. 2014-12-01]. Dostupné z: http://www.vons.cz/dejiny-vons  
6 Dostupný Ústav pro studium totalitních režimů. Denní situační zprávy - Ústav pro studium 
totalitních režimů [online]. 2014 [cit. 2014-12-16]. Dostupné z: http://www.ustrcr.cz/cs/denni-
situacni-zpravy  
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1. Teoretické vymezení opozice 
Díky existenci velkého množství teorií, které problematikou opozice 

zabývají, dochází k poměrně velké roztříštěnosti pojmů a jejich užívání. Celou 

situaci se snaží zpřehlednit Hlaváček s Holzerem v publikaci Opozice 

v nedemokratických režimech (Hlaváček, Holzer 2010). 

 Stejně tak je náročné tyto teorie vzájemně doplňovat, protože se každý autor 

zaměřuje vždy v konkrétnu na vždy lehce odlišnou problematiku. Velkým přínosem 

pro moji práci je to, že většina teorií opozic vznikala od přelomu 60. a 70. let 

20. století. Tehdy se jednalo především o práce, které se zaměřovaly na 

konsolidované demokracie či režimy sovětského typu (Hlaváček, Holzer 2010: 10). 

Vyjímkou je J. J. Linz, který svoji teorii o opozici vystavil na frankistickém 

Španělsku a proto ji záměrně v této práci ignoruji. Všechny tyto práce se však 

zabývaly politickou opozicí. Ačkoliv je politická činnost opozice převládající, tak ne 

všechny činnosti musí být institucionalizované do politické strany. Tedy mnoho 

opozičních aktivit probíhá mimo rámec politických stran (Hlaváček, Holzer 2010: 3), 

a to ať již v konsolidovaných demokraciích, či ještě více v nedemokratických 

režimech. Jedná se tedy o existenci rozličných skupin a hnutí. Je tedy možné rozdělit 

opozici v konsolidovaných demokraciích jako standardní – politickou, a nestandardní 

seskládající se ze sociálních hnutí (Blondel 1997: 466). K tomu však uvádí Kubát, že 

toto zcela závisí na tom, jak pojmeme pojem definice politiky. Když totiž 

přistoupíme na Aronův primát politiky7, tak jsou diskuze o politické či nepolitické 

opozici zbytečné (Kubát 2010: 22). Potvrzení toho výroku můžeme nalézt u Arona  

v knize Miroslava Nováka Mezi demokracií a Totalitarismem, kde je primátu 

politiky věnována kapitola se stejným názvem (Novák 2008: 43-56). V této publikaci 

dokazuje, že především v totalitních režimech je vše politické, ať se jedná o sport, 

kulturu či národní hospodářství, jelikož vše podléhá vládnoucí straně8, která 

koncentruje politickou i ekonomickou moc (Novák 2008: 51). 

1.1. Pojem opozice 
Základní definici opozice poskytuje Robert Alan Dahl, který přichází  

s univerzálním vymezením opozice. Jeho formulace je aplikovatelná jak na 
                                                
7Aronův primát politiky - teorie vzniklá na základě Aronovy analýzy industriálních společností. 
Potvrzená vlivem komunistických diktatur na hospodářství. Bolševická revoluce nebyla 
ekonomického charakteru, ale především politického. (Novák 2008: 43 -56).  
8 Nebo pouze vládnoucí úzké skupině jedinců, která vše kontroluje. 
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demokratické, tak i na nedemokratické režimy. Za předpokladu, že existují dvě 

skupiny, které usilují o moc, tak je skupina A u moci. Vládne a má rozhodující vliv 

na chod státu. Druhá skupina B tedy ve stejnou chvíli nevládne. B je tedy „opozicí”. 

Není však  vyloučeno, že B převezme vládu a „opozicí” se stane skupina A. (Kubát 

2010: 17). Tato definice je vždy platná, avšak pro užití na konkrétním případu 

jakéhokoliv státu je příliš všeobecná.   

Pojem opozice dále rozpracovává Ghita Ionescu. Definici slova opozice 

v širokém slova smyslu dle Ionescu uvádí, že opozice v širokém slova smyslu se 

vztahuje na všechny postoje nebo činy, dohodnuté, spontánní nebo záměrné, 

ojedinělé nebo stálé, ze strany formálních nebo neformálních skupin nebo 

jednotlivců za každých okolností a všemi prostředky namířenými proti existující 

moci (Kubát 2010: 19). Širokou definici opozice Ionescu dále rozšiřuje. Opozice 

zahrnuje celé pole pohnutek a projevů konfliktu v každé společnosti, které se řadí  

v zásadě do dvou druhů: konflikt zájmů a konflikt hodnot (Novák 1997: 223).  

Naopak konkrétní definice opozice dle Ionescu bývá ztotožňována s institucí. 

Základním rysem je tedy institucionalizace, která je nejrozvinutější formou 

politického konfliktu (Kubát 2010: 19). Tato definice více odpovídá opozici,  které 

se budu věnovat v této práci. Definici Ionescu rozšiřuje dále Miroslav Novák, který 

uvádí, že politická opozice může být dvojího typu, tedy opozicí legalizovanou neboli 

uznanou a nelegalizovanou opozicí9. Je nutné říci nelegalizovanou, protože například 

Charta byla zákonně legální10, ale stát ji přesto neuznával a Charta sama 

nekoresponduje s politickou stranou, a proto patří do obecnější definice opozice 

(Novák 1997:224). Podobná disputace, jak uvádí Novák, může být ještě užita mezi 

slovy nelegální a ilegální. Zde se Novák se kloní k označování opozice v Sovětském 

typu spíše jako ilegální opozice. (Novák 1997: 225) V režimech jedné dominantní 

strany sice legální opozice existuje, ale jedná se čistě o papírovou opozici. Skutečná 

politická opozice se tak v nedemokracii fakticky nachází na druhé straně silně 

polarizovaného spektra a můžeme o ní tedy uvažovat jako o antisystémovém 

aktérovi. Cílem tedy není alternace elit, ale přímo změna daného režimu. Naproti 

tomu opozice v demokratickém systému je prvkem stabilizačním, tedy žádaným a je 

tedy ze své podstaty systémová. Namítnout však můžeme Duvergerovou definicí 

opozice v jednostranických systémech. Jako příklad opozice v jednostranických 

                                                
9 Což je případ opozice v režimech Sovětského typu. 
10 Legalizace Charty byla na základě přijetí Závěrečného protokolu z Helsinek. 
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systémech uvádí frakce v sovětské komunistické straně, které existovaly zhruba do 

poloviny 30. let (Kubát 2010:32)  

Konkrétní definice opozice v nedemokratickém režimu však nedostačuje. 

Proto se někteří autoři (Kubát 2010: 21) rozhodli upustit od vymezení politické 

opozice a rozhodli se přejít k obecnému pojmu opozice, který je vhodnější pro 

případy v nedemokratických režimech. Jak uvádí Kubát (Kubát 2010: 21): „proč 

bychom měli neinstitucionaliovanou opozici okleštěným názvem zbavovat politického 

nádechu.“ Vedlo je k tomu především přesvědčení, že v případě nedemokratického 

režimu je efektivnější posuzovat političnost jako obecné hodnotící hledisko opoziční 

činnosti. Tedy že každá opozice je politická již ze své podstaty, tedy pokud jsme již 

dříve nepřijali Aronův primát politiky. Opozice v nedemokratickém režimu se 

pohybují totiž vždy v diametrálně odlišeném prostředí než v demokracii. Objevuje se 

tak v jejich spojitosti nová otázka. To je definice opoziční aktivity. Tuto otázku 

probírá Kubát, pomocí definice primitivního rebelství britského historika Erika 

Hobsbawma. Do této definice spadá chuligánství a banditismus. Hobsawma považuje 

tyto formy za prepolitickou formu odporu. Konkrétně však banditismus lze v 

některých případech považovat za opoziční, příkladem může být zvýšena míra 

banditství během kolektivizace v Polsku (Kamiński 2007: 29). Proti tomu se však 

staví jiní autoři, kteří považují za opoziční jednání pouze takové, které má vlastní cíl, 

strategii a zvolené prostředky. Avšak toto je velmi náročné zpětně sledovat, protože 

vládnoucí moc vše vnímá jako porušení zákona a nezbývá tedy než zkoumat spis od 

spisu (Kubát 2010: 30). Rozpor v těchto přístupech může být dobře vidět i na 

příkladu bratrů Mašínovů a jejich stále nevyjasněná historické pozice, kdy dodnes 

přetrvávají silné rozpory ve společnosti, zdali šlo čistě o banditismus, tak jak ho 

uvádí Hobsbawma, či se jedná více již o politicky motivovanou akci, která již cíleně 

měla bojovat proti vládnoucímu režimu, tedy více se blížila případům banditství v 

Polsku dle příkladu Kamińského. 

Další rozdělení opozice přináší Maurice Duverger, který opozici dělí dle 

jejich dominantních cílů na boj bez principů, což můžeme například vidět na 

demokracii amerického typu. Existují zde dvě silné politické strany, jejich souboj 

nebývá nikterak fanatický. Dle Duvergera však zbavuje opozici v demokracii svého 

skutečného významu (Novák 1997: 235). Dále Duverger identifikuje rozdělení, kde 

probíhá souboj o druhotné principy. Zde lze pro ilustraci najít například státy 

Skandinávie či Velkou Británii. Rozdělení stran zde odpovídá sociálnímu rozštěpení. 
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Strany tak mají svoji politiku rozdělování národního hospodářství upravenou pro 

voličskou vrstvu, která tvoří jejich základ. Labouristé tedy například více cílí na 

velká města a občany s nižšími příjmy. Opozice zde tedy má jasně danou a viditelnou 

pozici.  Poslední skupina, kterou Duverger ve své teorii identifikuje, se vyznačuje 

bojem o základní principy. Jde tady o samotnou podstatu režimu a základy státu.  

V ČSSR, ale i dalších zemích po 2. světové válce11,  se jednalo o spor totality kontra 

pluralitní demokracie, která byla pro komunistickou moc nepřípustná. Stejně tak 

komunistické strany neuznávaly práva opozice a politické svobody (Novák 1997: 

235). 

Toto tedy naznačuje, že definicí opozice v nedemokratickém systému může 

být její antisystémovost. L. Schapiro definuje opozici jako „organizovanou 

politickou skupinu či skupiny, jejichž cílem je zbavit vládu moci a nahradit ji jinou 

dle vlastního výběru”. Schapiro zmiňuje i disent, který usiluje o pouhou kritiku 

upozorňování, přesvědčování a naslouchání (Schapiro 1967: 183). Definici disentu 

rozšiřuje dále Ionescu, která považuje disent za nositele hodnot neslučitelných  

s vládnoucí linií (Ionescu 1967: 90-95). Všechny tyto definice jsou však stále 

nedostatečné, protože nedokážou obsáhnout celou šířku opozice v nedemokratickém 

režimu.  

K tomuto dochází ze dvou důvodů. Prvním je to, že opozice 

v nedemokratickém režimu je nucena si hledat jiné prostředí pro působení než 

politickou arénu. Druhým důvodem je, že opozice samovolně v nedemokratických 

režimech vzniká. Je to způsobeno v důsledku platných podmínek v příslušném 

nedemokratickém režimu. Jelikož vzniká přirozeně v občanské společnosti, 

ekonomické sféře či církvi, tak i subjekty nemusí mít nutně politické ambice  

a mohou usilovat např. o pouhé zlepšení životních podmínek12. Je však důležité, že  

i tato z hlediska cílů či předmětu činnosti apolitická opozice může svým postojem 

vyvolávat určité vedlejší politické efekty, resp. vliv na režim/systém (Hlaváček, 

Holzer 2010: 9). Tato obecnější definice se tedy jeví jako vhodnější. Můžeme ji 

rozšířit o šest definičních bodů, které používá A. Dahl. Ten je sice aplikuje k definici 

konsolidovaných demokracií, ale tyto definiční body se dají využít i v obecné 

definici. Definiční body opozičních hnutí jsou následující. Musí mít organizační 

                                                
11 Itálie, Německo a všechny státy nově vznikajícího tzv. Východního bloku. 
12 například 1. Sektání Fóra Charty 77 (10. 6. 1987), které bylo čistě apolitické a řešila se pouze 
ekologická situace v ČSSR (Otáhal 2011: 294) 
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soudržnost; koncentraci oponentů; soutěživost opozice; místo, pravidla setkávání 

mezi opozicí a vládnoucí elitou; rozlišitelnost, specifičnost nebo identifikovatelnost 

opozice; cíle; strategie (Dahl 1966: 332). Tato Dahlova teorie byla dále 

zpracovávána a vedla ke vzniku dalších typologií.  

1.2. Typologie dle Skillinga 
 

Dahlova teorie vedla k hlubšímu rozpracování  H. G. Skillinga. Tento autor 

se zaměřil na 4 základní body na kterých vystavil svoji typologii opozice (Kubát 

2010: 37). Prvním částí jeho typologie je integrální opozice. Jedná se  

o antisystémovou  opozici, odmítající daný politický řád. Vyznačuje se zjevnou či 

skrytou neloajalitou, která může nabývat podoby revolty či masových demonstrací. 

Typická je pro antikomunisty, případně pro činnost disidentů v komunistických 

režimech. Může se také projevovat apolitickým postojem mládeže, ilegální tvorbou  

v kulturní sféře. Této kategorii se nejvíce ve své činnosti, jak dokáži dále, 

přibližovala Demokratická iniciativa a Hnutí za občanskou svobodu, případně i 

Charta 77 se svým částečně apolitickým charakterem. Do kategorie revolty mládeže 

můžeme zahrnout celé undergroundové hnutí, kde působilo mnoho non konformních 

uskupení a umělců jako byl například Ivan Jirous či The Plastic People of the 

Universe.  

Druhým typem je frakční opozice. Tato opozice nezpochybňuje legitimitu 

režimu, ale reprezentuje určitý ideologický rozpor. Objevuje se v prostředí 

vrcholných stranických orgánů a vlády. Odpovídá tedy definici opozice dle 

Duvergera v jednostranických systémech. Tento rozpor bylo možné  

v Československu sledovat před událostmi Jara 1968, kdy v komunistické straně 

v čele s Alexandrem Dubčekem převládlo silné křídlo reformistů13. Reformisté chtěli 

zavést některé postupné změny jako svobodu tisku a shromažďování. Mělo také dojít 

k úpravě vztahů mezi Českem a Slovenskem. Všechny tyto požadavky vycházely 

z Akčního programu KSČ. Reformní snahy však narazili v SSSR, které  

se vyjadřovalo silně proti plánovaným reformám14. Po odmítavé reakci Moskvy se 

                                                
13 Mezi další reformní komunisty patří O. Černík, Z. Mlynář. 
14 Československo obdrželo celkem 3 varování. První bylo 23.3.1968 na setkání komunistických stran 
v Drážďanech. Následně přišel ultimativní dopis ze schůzky ve Varšavě 15.7.1968, který požadoval 
okamžité ukončení proti socialistické kampaně. Poslední varování přišlo na setkání členů ÚV KSČ 
v Bratislavě 3.8.1968. (Pečenka 1999: 387) 
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aktivizovalo křídlo protireformních komunistů15, kteří následně napomohli odstavení 

reformistů od moci (Pečenka 1999: 387). Reformisté se poté stali se jedním ze 

základních kamenů Charty 77. I později po období normalizace v 70. letech se 

objevovali náznaky některých reformněji smýšlejících členů vládnoucí strany, které 

však byly již mnohem slabší než před invazí vojsk Varšavské smlouvy do 

Československa.  

Dalším typem opozice je základní / fundamentální opozice. Tato opozice opět 

nezpochybňuje legitimitu systému, ale vystupuje kriticky vůči klíčovým politickým 

otázkám. Často se vyskytuje mezi vrcholnými představiteli ve spojení s frakčními 

rozpory, ale také v části klíčových skupin v rámci nebo mimo rámec strany16, kteří 

neusilují o sesazení vůdců, ale o ovlivňování politiky. Tento typ opozice bývá  

v nedemokratických režimech velmi dobře patrný v silových složkách. Obvykle 

členové a šéfové StB, kteří měli disent na starosti prosazovali mnohem tvrdší linii 

než tu, která byla následně schválena politickým vedením. O těchto rozporech se 

budu dále ještě zmiňovat v podkapitole Charta 77 jako opoziční síla v ČSSR. 

Posledním typem opozice je specifická opozice. Vyznačuje se tím, že nezpochybňuje 

systém jako takový, jeho vedení ani podobu zásadních politik. Zpravidla je elitami 

uvnitř i vně vládnoucí strany tolerován. Některé formy mohou hraničit se základní, 

případně integrální opozicí. Většinou se ale jedná o loajální opozici usilující o změnu 

veřejné politiky prostřednictvím kritiky, což bylo v omezené míře vždy důležitým 

prvkem komunistických režimů. Do této kategorie bychom mohli řadit hnutí Obroda 

v počátku jeho existence, což bylo hnutí exkomunistů, kteří byli vyloučeni z KSČ 

kvůli nesouhlasu s intervencí vojsk Varšavské smlouvy. 

 
 

                                                
15 Protireformní komunisty představovali především V. Biľak, A. Indra. 
16 Jedná se především o byrokracii, policii, hospodářské aktéry. 
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2. Charta 77 od roku 1977 do roku 1989 
 

Charta 77 byla hlavní opoziční silou, která společně s Výborem na obranu 

nespravedlivě stíhaných (VONS) hrála nejdůležitější opoziční úlohu. Od vzniku 

Charty do zvolení Gorbačova nevznikaly žádné nové nezávislé skupiny či iniciativy. 

Tento fakt lze připsat především na vrub nepříznivým politickým a společenským 

podmínkám, ať již v SSSR či ČSSR, které neumožňovaly volné sdružování občanů a 

aktivní aktéry hnutí vystavovala perzekuci ze strany státních orgánů. Ke změně došlo 

až s nástupem Gorbačova a postupném zavádění reforem, které se následně 

očekávaly i v ČSSR.  

Charta vznikla jako nezávislá iniciativa občanů Československa. Její vznik 

byl podmíněn dvěma zásadními podněty. První událostí bylo podepsání Závěrečného 

aktu Konference o bezpečnosti a spolupráce v Evropě, které bylo Československou 

vládou podepsáno 1. srpna 1975 v Helsinkách. Podpisem aktu se vláda zavázala k 

dodržování lidských práv v Československu. Charta  se ustanovila jako dozorující, 

nezávislý orgán, který toto dodržování měl kontrolovat  

a upozorňovat na jeho porušování. Druhou událostí, která vedla ke vzniku Charty byl 

politický proces s The Plastic People of the Universe17, který byl v přísném rozporu  

s úmluvou z Helsinek18. 

Charta se chtěla v tvorbě dokumentů obracet na spoluúčast nezainteresované 

odborné veřejnosti a sociální skupiny, kterých se téma přímo dotýkalo  (Otáhal 2011: 

223). Ačkoliv tohoto nebylo nikdy zcela docíleno. Vrchol této snahy přišel v roce 

1987, kdy skupina mladých kolem Františka Stárka19, iniciovala kritický Dopis 40 

signatářů Charty 77, ve kterém poukazovali například na centralizaci v Chartě, na 

malou možnost mladší generace podílet se na její činnosti, a to v důsledku jejích 

ideologických struktur, zavedeného zvykového práva a ustanovení jejího "aktivního 

jádra" (Vodrážka 2012: 128).  

Charta se chtěla svými dokumenty obracet k celé veřejnosti i ke 

kompetentním orgánům. Dále mělo docházet k veřejným diskuzím, zveřejňování 

                                                
17 Pražská undergroundová kapela, která svým nekonformním vystupování byla v opozici s oficiální 
kulturou. Kapela byla následně v roce 1976 souzena za výtržnosti, což měly být především sprostá 
slova v písních (Charta 77: panel 04. In: Prohlášení [online]. 2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: 
http://www.ustrcr.cz/data/pdf/charta77/panel04.pdf)   
18 Informace o Chartě 1978, číslo 1 
19 Jeho známou přezdívkou v undergroudnu bylo označení Čuňas. 
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protichůdných názorů a polemik. K tomuto však nikdy zcela nedošlo. Jediným 

náznakem těchto snah, může být až vznik Fóra Charty 77, které bylo iniciováno po 

Dopisu 4020. Shromáždění se však fakticky uskutečnily pouze dvě. Témata těchto fór  

a jejich důsledky zmíním později v samostatné podkapitole, která se fóry zabývá. 

Jak jsem již zmínil výše, hlavní činností Charty bylo především vydávání 

dokumentů, ve kterých byla publikována stanoviska k aktuálním otázkám. Dále zde 

byl vždy vyhrazen prostor pro nespravedlivě stíhané, nové publikace v samizdatu  

a společenské úvahy. Největší aktivity Charta dosahovala v letech po svém vzniku, 

kdy jen v roce 1978 vydala 55 dokumentů. Poté se situace poměrně ustálila vyjma 

roku 1981, kdy proběhla rozsáhlá perzekuční akce zaměřená na Chartisty. Roku 1981 

Charta publikova pouze 21 dokumentů. Roku 1982 to již bylo 31 vydání, roku 1982 

uveřejnila Charta 36 dokumentů a roku 1983 to bylo dokonce 45 dokumentů (Otáhal 

2011: 223). Jednou z největších obtíží, které sami Chartisté identifikovali, byla až 

příliš vysoká úroveň dokumentů, které publikovali. Tímto se dokumenty stávaly 

přístupné a srozumitelné jen pro úzkou skupinu lidí a pro většinu obyvatelstva byly 

těžko přijatelné. (Otáhal 2011: 225) 

Většina dokumentů vznikala v době konání schůzky KBSE v Madridu, která 

se konala od 11. 9. 1980 do 9. 9. 198321. Při příležitosti této konference vyzvala 

Charta spoluobčany, aby se obrátili na státní orgány s otázkami týkající se schůzky 

KBSE22. Tato výzva zůstala zcela bez odezvy. Této konference využila Charta 

především k upozornění na situaci, která nastala v ČSSR, především požadovala 

propuštění členů VONS, které považovali za politické vězně. Tuto žádost ještě 

doplnila o požadavek přezkoumání trestního řádu republiky a jeho upravení. Tato 

žádost byla zaslána prezidentu republiky23. Na závěr této konference Charta vydala 

dokument, který vyzýval odpovědné orgány, aby učinily nezbytné kroky k uznání 

částí paktu, které ještě uznány nebyly24. Jednalo se především o to, aby orgány uznali 

činnost Charty 77 a VONS. 

 

                                                
20 Dopis 40 signatářů Charty 77 poukazoval například na centralizaci v Chartě, na malou možnost 
mladší generace podílet se na její činnosti, a to v důsledku jejích ideologických struktur, zavedeného 
zvykového práva a ustanovení jejího "aktivního jádra" (Vodrážka 2012: 128). 
21 Konference se takto protahovala především kvůli situaci v Polsku 
22 Informace o Chartě 1980, číslo 8: 2 
23 Informace o Chartě 1980, číslo 8: 7 
24 Informace o Chartě 1983, číslo 12: 18 
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2.1. Otázka míru a mírové hnutí 
Tato podkapitola se bude  věnovat jednomu z nových názorových proudů, 

které vznikaly po dobu existence Charty 77. Jednalo o mírové hnutí. Otázka míru 

byla po celou dobu existence hnutí důležitým tématem. 

Od počátku 80. let se v Chartě, především okolo Jaroslava Šabaty, začal 

formovat nový názorový směr. Nikdy se v případě ČSSR nejednalo o mírové hnutí 

stejného typu, jako se vyskytovalo na Západě. Toto mírové hnutí nahlíželo na otázku 

míru jiným způsobem. Západní mírová hnutí se soustředila pouze na otázku míru, 

kdežto v Chartě se proud zaměřil na mírové hnutí a jeho spojení s lidskými právy. 

Toto spojení pro ně bylo nedělitelné25. Je zcela jasné, že v zemích Východního bloku 

byl tento důraz výrazný a na Západě nemusel vůbec existovat, protože zde 

dodržování již požadovaných lidských práv bylo dosaženo. Toto tvrzení lze podložit 

především dokumentem z března 1982, kde je zmíněno: „Jakožto podpisovatelé 

dokumentu, který se staví za dodržování lidských práv, jsme si vědomi, že bez mírové 

koexistence je jedno ze základních lidských práv, právo na život ohroženo. Jsme však 

toho názoru, že mír je nedělitelný. Zabezpečit mír vyžaduje vyloučit násilí (...) 

zabezpečit respektování práv člověka a občana státní mocí v každé zemi, tj. lidské 

svobody a důstojnosti co do přesvědčení, víry, shromažďování, projevu apod..”26 

Charta zastávala i poměrně odlišný názor oproti Západu i v otázce zbrojení. Západní 

hnutí může charakterizovat německá věta: Lieber rot als tot.27 Hlavním protivníkem 

mírových hnutí bylo USA a jejich zbrojení, především jaderné, které by následně 

mohlo vést k jaderné válce, která by vyhladila lidstvo.  Naproti tomu Charta viděla 

ve zbrojení více prvek obrany, který válce spíše zamezuje, což vývoj dějin ukázal 

jako správný názor. Přesto však uvnitř Charty panovalo přesvědčení, že Západní 

státy jsou schopné suspendovat některá lidská práva v rámci bezpečnosti, ale 

shodovali se, že není možné stavět na roveň útočníka a obránce. Charta 

identifikovala vedle zbrojení další hrozbu pro světový mír. Touto hrozbou byl 

appeasement, který odmítala (Otáhal 2011: 230). 

Další vystoupení Charty v oblasti mírového hnutí se událo v souvislosti  

s otevřeným dopisem, který byl sepsán u příležitosti 3. konference za evropské 

jaderné odzbrojení, která se konala v italské Perugii 17.-21.7.1984. Chartisté  

                                                
25 Informace o Chartě 1982, číslo 2: 2 
26 Informace o Chartě 1982, číslo 3: 4 
27 Raději rudý než mrtvý 
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v tomto otevřeném dopise poukazovali na, v některých hnutích stále platný, tzv. 

krátkozraký pacifismus: „Naše kritika se týká jen onoho krátkozrakého pacifismu, 

který chápe mírové hnutí jako pouhopouhé hnutí proti zbraním (převážně jaderným) 

a jemuž unikají vnitřní souvislosti diktující politiku zbrojení. [Pacifismus] je škodlivý 

tím, že mírové hnutí zbavuje jeho duchovního a demokratického smyslu a stává se tak 

překážkou formování širokého a účinného spojenectví všech lidí dobré vůle.”28 

Chartistům se také nelíbila krátká paměť organizací a s tím spojené zapomínání na 

důsledky appeasementu29. Přesto však v dopise vyzvala k bezjaderné Evropě, stažení 

amerických a sovětských vojsk a připojila se k myšlence Holandského hnutí za 

Evropu Evropanům a zbavenou krize, kterou způsobuje soupeření velmocí. 

 

2.2. Pražská výzva 
Pražská výzva byla pokračováním snahy Charty 77 o profilaci jako mírové 

hnutí. Tento dokument byl sepsán 11. března 1985 a směřoval formou otevřeného 

dopisu na mírovou konferenci, která se uskutečnila v létě 1985 v Amsterdamu.  Na 

této výzvě je vidět, že Charta nebyla příliš schopná cílit na obyvatelstvo republiky  

a opět se obrací více do zahraničí. Hlavní myšlenkou dopisu je, aby státy Evropy 

mohly jednat jako samostatné, rovnocenné a suverénní státy. Dále požadují 

rozpuštění vojenských bloků - tedy NATO a Varšavské smlouvy. Především v 

požadavku na samostatnost států je cítit silný odpor proti SSSR. 

Pokračování dopisu se zabývalo otázkou sjednocení Německa. Charta uznala, 

že není možné jakémukoliv národu bránit v jeho sebeurčení.  Dále však důrazně 

vystoupili proti jakékoliv revizi hranic, která by tímto mohla vzniknout.  

Pražská výzva měla velmi pozitivní ohlas v Nizozemí u Mezinárodní mírové 

rady, ve Velké Británii u organizace CND30 a dalších menších organizací v USA. 

Doma však žádnou reakci nevyvolala. Rozpaky vyvolával na svoji dobu převratný 

požadavek na možnost sjednocení Německa. Organizace se především obávaly velké 

síly takto rozlehlého a ekonomicky silného státu. Tento dopis však překonal dobu 

svého vzniku a ukázal na velké schopnosti jednotlivých členů Charty. 
                                                
28 Informace o Chartě číslo 6 1984: 2 
29 Mluvčí Charty v dopise přímo nejmenují, které organizace by takto označili. Konstatují: „ ... v 
našem prostředí, je všechno, co připomíná málo promyšlené nebo dokonce bezmyšlenkovité úsilí o mír 
"za každou cenu", přijímáno s nevolí.” ( Informace o Chartě číslo 6 1984: 2) 
30 Campaign for Nuclear Disarment což v překladu znamená Kampaň za jaderné odzbrojení. CND je 
britská organizace, která požadovala jednostranné nukleární odzbrojení Velké Británie. Bojovala také 
proti stavbě jaderných elektráren. Jejím znakem je známý peace symbol. 
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Dalším činem Charty v oblasti mezinárodního mírového hnutí je tzv. 

Odpověď do Milána31. Zde Charta reagovala na dopis významných osobnostní  

v mírovém hnutí. Dopis cílil na demokratizaci mezinárodních vztahů, zbavení se 

hegemonů. Objevila se i otázka lidských práv, která byla nutná akcentovat na 

Východě. Jednalo se především o práva na emigraci, cestování, práva etnik  

a menšin.32 Charta se díky pražské výzvě a podílu na tomto dopisu stala významným 

členem mírového hnutí. Nenavrhovala však žádná konkrétní opatření a prostředky, 

jak realizovat závěry těchto dopisů u nás.  

 

2.3. Charta 77 jako opoziční síla v ČSSR 
Ačkoliv Charta neměla velkou podporu mezi obyvatelstvem, tak se jí 

vládnoucí KSČ obávala. KSČ se bála především exkomunistů z roku 1968, kteří  

v Chartě byli aktivní a dle její představy by mohli strhnout masy obyvatel. Strach 

Komunistické strany z Charty dále ještě stupňovala StB (Otáhal 2011: 410). Proto 

strana přišla s některými návrhy, jak Chartu v její činnosti poškodit, omezit či 

zastavit. KSČ se rozhodla postupovat tak, že do Charty, která se sestávala z různých 

myšlenkových proudů, vnese vnitřní rozpory33. Rozkol Charty se však Státní 

bezpečnosti nepodařil. Přišla tedy s rozdílnou taktikou. Bezpečnost začala ve svých 

zprávách zveličovat a vymýšlet si lživé informace o činnosti Charty, aby tak mohla 

legalizovat a posílit svoji úlohu. Snažila se například prokázat napojení na zahraniční 

zpravodajské služby, ale to se Státní bezpečnosti nikdy nepodařilo dokázat, protože 

Charta udržovala se zahraničím především spojení s exilem a se zahraničními 

ambasadory se vždy stýkali pod přísným dohledem StB, která občany často po 

schůzce nebo i před ní zadržovala (Otáhal 2011: 258). Stejně tak se StB snažila 

zamezovat spojení mezi československým disidentem a disidentem PLR a MLR. Ze 

všech těchto opatření je patrná značná snaha státních orgánů zakročit proti opozici,  

i když Bezpečnost sama úmyslně přeceňovala její vliv na občany republiky, čehož si 

byla vědoma (Otáhal 2011: 266). Bezpečnost se zprvu v době vzniku Charty snažila 

o její zničení, později v roce 1981 zjistila, že to není možné a spustila akci Izolace, 

kde již úplnou likvidaci nepředpokládala. Výsledky této akce považovala bezpečnost 
                                                
31 Společné memorandum občanů z Východu a Západu účastníkům vídeňského setkání KBSE. 
32 Informace o Chartě 1986 č.9: 20 
33 Hlavní proudy v Chartě 77 jsou následující: Ex komunisté, Umělci, Mladí a iniciativní. Ex 
komunisty reprezentuje Hájek, Kriegl a Hanzelka. Umělce reprezentuje především Havel a Vaculík. 
Hlavním představitelem Mladých byl Uhl. 
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za poměrně úspěšné, protože se omezila publikační činnost disentu. To však mělo jen 

krátkého trvání (Otáhal 2011: 270). 

 

2.4. Změna politické situace 1986 s nástupem 
Gorbačova 

Změna politické atmosféry se projevila s nástupem Michaila Gorbačeva  

v březnu 1985 do čela ÚV KSSS. Tuto změnu samozřejmě reflektovalo i ČSSR  

a disent. Pozitivní reakce na nástup a začátek reforem v Chartě oceňovali především 

reformní komunisté34 (Otáhal 2011: 280). Část byla spíše proti tomuto přesvědčení. 

Především Václav Vrabec a Ivan Dejmal, protože se jim nelíbilo delegování 

vlastního osudu do rukou někoho zcela cizího. Věřili, že je důležité všeho dosáhnout 

samostatně a bez pomoci. Avšak normalizační politici odmítli jakoukoliv změnu  

v podobě glasnosti či perestrojky a odklonili se tak od Sovětského vzoru.  

Uvnitř Charty však docházelo i k dalším štěpením než jen ideovým. 

Postupem času se začalo objevovat štěpení v linii mladí - staří a v linii jádro - 

periferie35. 

 

2.5. Slovo občanům 
V lednu 1987 při příležitosti oslav 10. výročí vzniku vznikl dokument  

s názvem Slovo občanům, který byl uveřejněn v prvním čísle Infochu roku 198736. 

Tento dokument se jako první obracel přímo na občany. Je zde tedy patrný posun  

v jednání Charty, která se začala více zaměřovat na domácí obyvatelstvo. Do této 

doby byly dokumenty spíše cíleny státním orgánům či do zahraničí. Dokument 

přiznával jistou skromnou míru demokratizace, avšak nadále trval na tom, že je třeba 

aktivní občanské společnosti, která bude za své svobody sama bojovat a nebude 

čekat na přidělení shora. Dále vyzývali občany, aby bojovali za svá práva především 

prostřednictvím odborů, kde je budou reprezentovat zástupci, kteří budou 

představovat skutečnou vůli zaměstnanců. K prosazení svých požadavků mají využít 

stávek. Tento dokument však stále zůstal apolitický, nestavěl žádný politický 

program Charty. Dokument apeloval na morální sílu jednotlivce. Přesto se však 

                                                
34 V čele s Hájekem, Krieglem, Hanzelkou 
35 V tomto smyslu se jednalo o aktivní jádro, které bylo okolo mluvčích Charty, kteří se téměř 
výhradně soustředili v Praze. 
36 Informace o Chartě 1987 č.1:  5 
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jednalo o významný posun v dokumentech Charty, který následně vyústil v diskuzi 

uvnitř Charty o jejím dalším směřování, stejně jako vznikla diskuze o aktivním jádru 

a pasivním okraji. 

Druhým dokumentem, který byl ve stejném čísle Infochu uveřejněn, je Dopis 

Signatářům Charty. Tento dopis je směřován signatářům Charty a shrnuje situaci po 

založení hnutí až do roku 1987, především se snaží osvětlit skutečnost ohledně 

některých vnitřních rozporů jako je třeba změna zvykového práva v Chartě, na jehož 

základě se například jmenují mluvčí. Dopis Signatářů se dočkal reakce v odpovědi, 

kterou nazýváme Dopis Čtyřiceti. Jeho autorem byl František Stárek37. Stárek ve 

svém dopisu vyjadřuje své sympatie nad změnami, které navrhuje, ale i přesto se 

domnívá, že zůstává mnoho nezodpovězených otázek, především v oblasti 

"zvykového práva" Charty, které začíná být v některých oblastech brzdou. Obával se 

především rostoucí centralizace Charty okolo mluvčích, kde patřila vedoucí úloha 

členům tzv. aktivního jádra, kteří byli většinou staršího data narození a z Prahy, Brna 

či měli silné napojení na tato dvě centra. Stejně tak se noví mluvčí rekrutují z jejich 

středu a není tak šance pro participaci mladších členů, kteří nemohli být u aktivního 

zrodu, jelikož tehdy byli ještě dětmi. 

Problém byl především tedy s pasivní částí Charty, kterou označil dopis 

Signatářů v podstatě za problém mladší generace, která se přihlásila k Chartě 

dobrovolně a chtěli vystupovat aktivně. Proto se zamýšlí, zda by se tato skupina 

místo pasivní většiny neměla nazývat nepřipuštěnou částí.  S tím souvisí i důležitá 

myšlenka o stavu Charty s okolím, existovala jistá frustrace mladších, kteří nebyli 

připouštěni k aktivnímu jádru a aktivní jádro nebylo schopno artikulovat myšlenky  

a postoje mladších, což je nutilo se sdružovat regionálně, ale tím se více vzdalovali 

aktivnímu jádru. Závěr dopisu vyzývá k hlubším organizačním změnám Charty, 

která sice získala mezinárodní věhlas, leč nedokázala dobře působit na domácí scéně. 

Pokud nedojde k těmto pozitivním změnám, tak autor nevylučuje vznik nové 

organizace, která by tyto zájmy dokázala reprezentovat, i když si toto nepřeje38. To 

odkazuje na dění kolem Uhla a undergroundu, které bylo více revolučno naladění  

a chtělo režim svrhnout. Stárek si totiž například myslel, že se Havel chce s režimem 

dohodnout a být jako Walesa v Polsku. Celý tento spor reflektoval delší rozpory 

                                                
37 František Stárek byl členem undergroundu, mimo jiné byl jedním z organizátorů koncertu The 
Plastic People of the Universe. 
38 Informace o Chartě 1987 č.10: 10 
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uvnitř Charty ohledně politizace hnutí (politizace byla možná díky tomu, že KSČ 

přišla o podporu SSSR). Ohledně této otázky nebylo hnutí jednotné.  

 

2.6. Fórum Charty 77 
Jednou z reakcí na kritiku aktivního jádra Charty bylo vytvoření Fóra Charty 

7739 , kde by vznikla širší platforma k diskuzi na rozličná témata. První setkání Fóra 

Charty 77 se odehrálo 10. 6. 1987 za účasti asi 50 lidí, a to i mladých či zahraničních 

hostů (Otáhal 2011: 294).  Celé setkání bylo zcela apolitické a řešila se pouze 

ekologická situace v ČSSR.  

Druhé setkání se uskutečnilo 28. 10. 1987. Hlavním tématem setkání bylo 

setkání členů Charty a řešení jejich vnitřních problémů. Jednalo se tedy především  

o stále nedořešenou situaci okolo Dopisu 40. Závěrem bylo dohodnuto, že by se 

Fórum mělo scházet každé 2 měsíce a diskutovat na témata, která budou představena 

předem. Vedením Fóra byl jmenován František Stárek, který byl vybrán jako 

zástupce undergroundu.  

Obě předchozí Fóra ukázala, že tento koncept je poměrně životaschopný  

a může oslovit i další občany republiky. Proto se rozhodli, že další plánované Fórum 

13. 1. 1988 se bude zabývat současnou politickou situací, Chartou a dalšími 

iniciativami. Toto již neuniklo pozornosti Bezpečnosti, která se rozhodla, že zakročí 

a akci přeruší krátce po začátku40. 

Posledním pokusem bylo setkání 14. 5. 1988. Fórum bylo opět ukončeno 

zásahem bezpečnosti. Fórum se mělo opět zabývat otázkami politické situace, 

způsobem podpory ze strany Charty ostatním iniciativám. Tyto podněty, které byly 

předem známy, tak vedly opět Bezpečnost k zákroku. Účastníci navzdory brzkému 

ukončení stihli sestavit komuniké, které vzniklo ještě před samotným fórem a vyšlo v 

Informacích o Chartě, 1988 č. 1141. Celé komuniké bylo publikováno jako pět bodů, 

které byly stěžejní pro budoucí směřování Charty jako celku. První bod opět 

připomínal, že je Charta sdružením, které je založeno k obraně a prosazování 

lidských práv a nemá proto žádný politický program, ale měla by podporovat 

politické aktivity, protože politická seberealizace je jedním ze základních 

                                                
39 Další reakcí bylo jmenování Stanislava Devátého, Tomáše Hradílka jako mluvčích Charty. 
40 Informace o Chartě 1987 č. 2: 9 
41 Komuniké vyšlo na straně 14 až 15 
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občanských práv. Druhý bod odkazoval k dění v Polsku, Maďarsku a SSSR.42 

Ukazoval potřebu plurality jako jediného, skutečného východiska z krize systému. 

Třetí bod byl stěžejní.  Přicházel přímo s myšlenkou vytvořit v ČSSR společenství 

pro demokracii43 jako otevřené politické hnutí., které by se zamýšlelo o alternativním 

politickém programu a vytvářelo předpoklady pro svobodné politické sdružování 

občanů44. Ve zbývajících dvou bodech účastníci Fóra ocenily vznik nových 

občanských iniciativ a odsoudili všechny zásahy, které neustále podniká bezpečnost 

proti jejich setkáním a členům. 

Reakce na toto komuniké na sebe nenechala dlouho čekat. Proti závěrům 4. 

Fóra se v Chartě ohradila skupina evangelických kněží45. Evangelíci odmítali 

deklarovanou podporu vznikajícím politickým hnutím46. Proti tomuto názoru 

vystoupil Václav Havel. Havel se především ostře ohradil proti tomu, že komuniké 

není oficiálním dokumentem Charty a má stejnou váhu, jako kritika, kterou uveřejnili 

evangelíci. Jedná se o jeden z mnoha názorových proudů. Dále Havel vysvětlil, že 

hlavní spor je o slovu podporovat, které v komuniké je. Evangelíci si slovo 

podporovat vyložili jako identifikovat. Havel se proti tomu však ohradil a dal důraz 

na to, že „podporovat opravdu neznamená identifikovat se! Uvědomte si, že Charta 

už 11 let podporuje nejrůznější iniciativy, kulturní, náboženské, filosofické, 

pedagogické, mírové, humanitární atd.. Odvážil bych se dokonce říci, že podpora, 

kterou Charta od počátku dodnes poskytuje nejrůznějším nezávislým iniciativám, je 

možná vůbec  tím nejdůležitější přínosem společnosti“47.  Na toto opět reagovali 

evangelíci, podle kterých byl dokument obyvatelstvem chápán jako názor Charty  

a trvali na tom, aby Charta nebyla politizována a aby dokonce nepodporovala ostatní 

hnutí a iniciativy. Tímto postojem jen přispívali k izolaci Charty od nově vyrůstající 

opozice. Pokus o vytvoření veřejných fór a jejich dopad na společnost není dodnes 

možné změřit (Otáhal 2011: 298), protože se fakticky uskutečnila setkání pouze dvě. 

Charta i díky těmto fórum prošla vývojem, kde zůstala významná část 

dokumentaristickou činností, ale objevil se i nový úkol ohledně spolupráce  

s ostatními iniciativami. Charta se měla dále snažit více aktivizovat veřejnost a 

                                                
42 Polsko zažívalo stávky, v Maďarsku se ustavila síť svobodných. 
43 V textu je toto spojení podtrženo 
44 Informace Chartě 11,1988: 15 
45 Miloš Rejchrt, Jan Dus 
46 Informace o Chartě 77 číslo 11 1988: 2 
47 Informace o Chartě 77, číslo 11, 1988: 2-3 
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pořádat veřejná shromáždění48. Z toho lze vyčíst větší aktivitu směrem ke společnosti 

a aktivizaci celého hnutí. 

 

2.7. Názorové Směry v Chartě 77 
Charta se vždy prezentovala jako pluralitní platforma, kde se střetává mnoho 

názorů. Je proto zcela logické, že se zde vytvořilo mnoho rozličných proudů, kde 

každý měl na budoucí směřování odlišný názor.  

Jeden z hlavních proudů se zformoval okolo Ladislava Hejdánka. Patřil k 

zastáncům tradičního pojetí Charty 77. Viděl krizi společnosti, která se stále 

prohlubovala, ale také si všímal, že se lidé ke změně neměli. A nesnažili se o ni. 

Uvědomoval si, že změny mohou přinést pouze noví lidé, které však nebylo jak 

získat, protože monopol na politiku a zkušenosti z ní plynoucí držela v rukou KSČ. 

Podporoval tedy vznik nových iniciativ, kde by vyrostli tito budoucí "státníci". 

Samotnou Chartu považoval za apolitické společenství. Kladl důraz na to, že Charta 

nemůže zaniknout ani v té nejdemokratičtější společnosti, protože se vždy v oblasti 

lidských práv objevují nové výzvy, které je třeba překonávat a zůstávat tak jakýmsi 

svědomím moci49. Nestavěl se proti politické aktivitě jednotlivých členů Charty, ale 

požadoval, aby se tito členové politicky angažovali v jiných iniciativách. Obával se 

totiž, že by rostoucí moc a vliv Charty, mohl způsobit nepřekonatelné vnitřní rozpory 

uvnitř hnutí. Stejně tak dodával, že je třeba mít vůdce a státníky a ti v Chartě nejsou, 

protože mluvčí nelze za tyto osoby považovat. 

Další myšlenkový proud se zformoval okolo katolíků a Václava Bendy. 

Václav Benda nikdy nevkládal velké naděje do Gorbačova, jako to dělali například 

exkomunisté, s kterými nesouhlasil a vedl s nimi často spory. Bylo mu jasné, že 

situace v ČSSR je více závislá na mezinárodní situaci, než na konstelaci moci  

v samotném Československu. Stavěl se proti politizaci Charty 77, měla případně jen 

usměrňovat a zůstávat nadále špatným svědomím všech vládnoucích. I když byl proti 

politizaci Charty, tak podobně jako Hejdánek byl pro aktivizaci a politizaci v rámci 

jiných hnutí a iniciativ50. Dospěl ke dvěma závěrům, a to že režim není 

reformovatelný, když má monopol na moc. Vše, kde ustoupí, totiž nebude vynuceno 

                                                
48 například 1. a poslední povolená demonstrace 10.12.1988 na Škroupově náměstí - tu pořádali lidé 
okolo HOS - Battěk, Šabata. 
49 Informace o Chartě č. 4, 1988 
50 Informace o Chartě 1988, č.4: 12-15 
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lidem, ale bude to dar od vládnoucí moci51. Druhým závěrem, který Benda 

formuloval, je to, že reforma systému je možná pouze tehdy, když budou aktivní 

ovládaní. Je to tedy výzva obyčejným občanům. Příklady této aktivity viděl stále 

častěji a Charta měla hrát roli podporovatele těchto aktivit. Měla zaplňovat prázdná 

místa, kde vliv režimu nebyl. Samotný tento směr nabýval časem na důležitosti tím, 

jak rostla jeho podpora. Měl značnou výhodu v tom, že mohl vycházet z poměrně 

velké základny, která se začala aktivizovat. Dále také významně pomohlo jmenování 

papeže Jana Pavla II.. 

Další myšlenkovým proudem, který se v Chartě významně projevoval, byl 

exkomunistický. Myšlenky exkomunistů se dají shrnout tak, jak je napsal Pavel 

Kohout v Infochu52. Jejich hlavní myšlenkou byla reformace systému po vzoru roku 

1968, což znamenalo především zrušení kádrovacího systému, přístup ke vzdělání, 

dodržování zákonitosti. Článek se však nevyjadřuje k tomu, jak by naložili s vedoucí 

úlohou strany. To zůstávalo velkým otazníkem pro všechny zúčastněné.  Je tedy více 

než logické, že se exkomunisté potýkali s velkou mírou nedůvěry z ostatních 

ideových pólů Charty. Ty se obávaly, že chtějí de facto stávající systém zachovat. 

 

                                                
51 Informace o Chartě 1988, č.4: 15 
52 Informace o Chartě 1988,č. 9: 9-15 
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3. Nové nezávislé iniciativy 

3.1. VONS - Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných 
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných byl ustaven 27. dubna 1978. Jeho vzniku 

předcházela předběžná práce, tudíž v době vydání prohlášení o vzniku mohly být v 

Informaci o Chartě 77 publikovány i první čtyři sdělení VONS53. Impulzem byla i 

společná kauza Václava Havla, Jaroslava Kukala a Pavla Landovského, kteří byli 

zadrženi 28. ledna, když se chtěli zúčastnit plesu železničářů (Pažout 2005: 5). Výbor 

zastupoval všechny myšlenkové proudy, které se vyskytovaly v Chartě, ale 

především reformní komunisté z jara 68 nesouhlasili s jeho vytvořením. Viděli v něm 

především radikalizaci a ohrožení poslaní Charty, proto jedinou ex komunistkou, 

která podepsala prohlášení, byla Gertruda Sekaninová-Čakrtová. Cílem výboru bylo 

sledovat případy osob, které jsou trestně stíhány či vězněny za projev svého 

přesvědčení nebo které se staly oběťmi policejní a justiční svévole54. Jednalo se de 

facto o ustavení helsinského výboru, který vznikal i v jiných zemích sovětského 

tábora. Signatáři chtěli svého cíle dosáhnout skrze publikaci  

a dokumentaci těchto případů, kde ke sdělením využívali především Informace  

o Chartě 77, stejně tak se svými dopisy obraceli na veřejné orgány a žádali nápravu. 

Obraceli se na Kancelář prezidenta republiky, Federální shromáždění a Generální 

prokuraturu. Ustavení Výboru podepsalo 17 občanů, kteří zároveň patřili do Charty 

77. Signatáři uvedli své trvalé adresy, což může být někým považováno za čin 

odvážný, ale tyto osoby byly v hledáčku Bezpečnosti již dávno. Celkem do 

pozastavení činnosti měl VONS 43 členů. Odvahou se pak dají označit pozdější 

příspěvky v Infochu od nesignatářů, kteří zde publikovali svůj názor. Většina 

pozdějších členů byli stále členové Charty 77. Přesto však VONS zůstalo užší 

skupinou, která byla organizačně zcela nezávislá na působnosti Charty.  

Výbor také spolupracoval s řadou mezinárodních organizací, což mu 

dodávalo kredit a renomé v Západním světě. Jako jeden ze svých zdrojů ji využívala 

Amnesty International, která se zabývala velmi blízkou problematikou jako VONS  

v celosvětovém měřítku, stejně tak se AI snažila získat přístup do soudní síně během 

tzv. Pražského procesu, aby mohla podat nezávislou zprávu, což ji nebylo  

                                                
53 Číslování je zde 1, 3, 4, 5 
54 Informace o Chartě č. 6 1978: 2 
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z pochopitelných důvodů umožněno (Tomek v Pažout 2008: 50). Dále byl VONS 

členem FIDH55 a to již od roku 1979.  

Založení výboru nezůstalo dlouho bez odezvy, stejně jako v ostatních zemích 

Východního bloku, byla jejich činnost nesena velmi nelibě. Vládnoucí moc 

obviňovala VONS z útoku a pomluv bezpečnostních a justičních orgánů, a že VONS 

postupuje nezákonně. Toto obvinění bylo předvojem před velmi ostrou perzekucí 

chartistů, která začala tzv. Pražským procesem, kde byla obžalována většina z 21 

členů a 5 následně uvězněno. Většina z nich byla souzena na základě  podezření ve 

věci trestného činu podvracení republiky podle § 98/1,2 tr. zák. Dalším tvrdým 

zákrokem, který zasáhl celou disidentskou scénu byla akce StB Francouzský kamion, 

která byla uskutečněna v roce 1981. Tato akce byla zaměřená především proti šíření 

nelegální tiskovin na území ČSSR. Pražský proces a akci Kamion je třeba dávat do 

souvislosti s událostmi v Polsku. Tyto akce měly především za cíl přerušit spojení  

s exilem. Charta a VONS se ocitly v tomto roce v krizi a Bezpečnost věřila, že bude 

schopna je zničit (Otáhal 2011: 620). Toto se státní moci nepodařilo a již nikdy  

v budoucnu nenastaly takto příznivé podmínky. Proto se Bezpečnost od taktiky 

veřejného pomlouvání a hanění přenesla na strategii umlčování, tak aby hlas disentu 

byl co nejméně slyšet.  

3.1.1. Činnost VONS 
Hlavní činností VONS bylo tedy upozorňování a dokumentace případů 

bezpráví. Výbor se zaměřoval na tzv. nespravedlivě stíhané. Tedy na osoby, které 

byly souzeny nebo odsouzeny, ale během jejich případů došlo k pochybením, a to 

především vědomým. Jednalo o psychický a fyzický nátlak při výslechu; porušování 

zásady presumpce nevinny; povrchní a zrychlené soudní líčení; soudy, které za 

některé přečiny dávali na základě politické objednávky přísnější tresty56. Další 

významnou činností bylo upozorňování na zneužívání moci ze strany státních 

orgánů, tedy například stížnost člena VONS Josefa Danisze57, který byl po 

propuštění z výslechu neznámými útočníky zbit a odvezen za Prahu či neadekvátní 

odpovědi nebo až věznění za stížnosti na podmínky při výslechu a zacházení. 

Poslední drobnou činností Výboru, byla finanční podpora rodinám uvězněných či 

                                                
55 Mezinárodní organizace pro lidská práva. 
56 Zákládající prohlášení VONS Zakládající prohlášení VONS. In: Www.vons.cz [online]. 1978 [cit. 
2014-12-25]. Dostupné z: http://www.vons.cz/data/images/zakladajici_prohlaseni_vons.jpg 
57 Danisze nikdy nepodepsal Chartu 77. 
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věcné dary, většinou potravin, které byly zahraničního původu. Prostředky pro tuto 

činnost získávali formou příspěvku ze zahraničí, ale i z Československa. 

 

3.2. Kruh přátel Polsko-československé solidarity 
Sdružení bylo založeno 6. července 1987, ale počátky lze vypozorovat již od 

roku 1979, kdy se uskutečnila první přeshraniční setkání. Jeho hlavním cílem bylo 

navázání kontaktů a jistá míra internacionalizace disidentského hnutí ve smyslu 

sdílení zkušeností a nezávislé kulturní tvorby. Toho se velmi obávali bezpečností 

složky PLR a ČSSR, a proto často podnikali různé kroky jako zadržování občanů za 

účelem omezení jejich styků se zahraničím. Kruh přátel byl jedinou organizací, která 

překračovala hranice jedné země (Otáhal 2011: 338). Čeští i polští členové kruhu se 

shodovali, že se systém nachází v krizi, a i když dochází k pokusům o reformaci, tak 

hlavní zájem na reformách mají mít samotní občané a musejí sehrát klíčovou roli. 

Mezi jejich hlavní požadavek patřila mj. smluv Varšavské smlouvy, která by do 

budoucna zapověděla vstup cizích vojsk na území jiného státu a další otázky, které se 

týkaly národní suverenity. Na stejné úrovni důležitosti jako posílení národní 

suverenity stavěli lidská práva, kde dávali důraz například na svobodu cestování 

nebo možnost zakládání svobodných odborů. 

Užší spolupráce se nikdy plně nerozvinula. Jedním  ze dvou důvodů bylo to, 

že organizace se musely více zabývat situací ve své domovské zemi Druhým 

důvodem bylo velké úsilí Bezpečnosti, aby styky přerušovala a narušovala. 

 

3.3. Československý Helsinský výbor 
Výbor vznikl 5. listopadu 1988. Zakládajícími členy byli významní 

Chartisté58. Tento výbor neměl žádný politický program a jeho hlavní náplní bylo 

kontrolovat dodržování zásad Závěrečného aktu z Helsinek. Výbor se snažil 

zpočátku spolupracovat s Výborem československé veřejnosti pro lidská práva, ale 

ten, jakožto prodloužená ruka režimu, samozřejmě nespolupracoval. Nespolupráce 

odporovala závěrům KBSE, které zaručovaly vznik nezávislých iniciativ59. Pro KSČ 

by to však fakticky znamenalo připustit názorovou pluralitu. Samotný výbor neměl 
                                                
58 Patřili sem například Battěk, Uhl, Havel, Marvanová, Hájek a další. Do konce komunistického 
režimu měl výbor 31 členů. 
59 Závěry konference garantovali vznik a činnost těch iniciativ, které se označí jako pozorovatelé 
helsinského usnesení. 
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na domácí scéně prakticky žádný vliv, protože velká část jeho administrativy mohla 

být zastoupena VONS. Význam výboru byl však v mezinárodním poli, kde neustále 

upozorňoval na neplnění podepsaných dohod a smluv ze strany vlády a tím ji 

stěžoval mezinárodní situaci. 

 

3.4. Demokratická iniciativa 
Demokratická iniciativa má své počátky již v 60.letech kolem redakce 

časopisu Tvář, kde působili lidé okolo Emanuela Mandlera. Redaktoři však byli  

v době normalizace nuceni své zaměstnání opustit, protože v časopisu Tvář často 

prezentovali texty autorů, které se často vyznačovaly protimarxisticky. Členové 

redakce začali znovu působit v 80. letech, když začali v samizdatu vydávat vlastní 

články, kde se často mluvilo o krizi společnosti a jejich příčinách. Jedním  

z důležitých bodů v jejich článcích byla i ekonomická situace, což mělo poměrně 

velký význam, protože většina iniciativ a sdružení tuto oblast přehlíželo. První 

veřejná vystoupení DI proběhla roku 1985, kdy přišlo jisté uvolnění ze strany SSSR. 

I když iniciativa měla veřejná vystoupení a prohlášení, tak se stále nechtěla pouštět 

do přímé konfrontace (Hlušičková, Otáhal 1993: 6) 

DI se vymykala všem ostatním skupinám, které do té doby u nás působily. 

Byla nazývána tzv. Konstruktivní skupinou. Jejich podněty byli více věcné  

a hmatatelné. Věřili, že řešení krize je možné pouze politicky, nikoliv morálně, tak 

jak to prosazoval Václav Havel. Pozorovali, že celý systém funguje na určité formě 

společensko-ekonomické smlouvy, kdy občané mají svůj tzv. chatařský socialismus. 

Václav Havel vnímal krizi jako krizi jedince, tedy jeho morálního základu. DI situaci 

vnímala jako krizi národa, byla zde silná dezintegrace v masách pracujících. Národ 

utrpěl nejtěžší ránu normalizačním procesem. Občané přestali bytí národa vnímat 

jako společnou věc. Toto vnímání společnosti bylo pro DI zásadní, díky snadno 

uchopitelným problémům. Neužívání příliš abstraktních pojmů a celkově 

zjednodušeným projevům měla DI větší šanci proniknout mezi obyčejné občany, pro 

které sdělení Charty byla často příliš intelektuálně náročná a mnohdy 

nesrozumitelná.  

S předchozím odstavcem souvisí práce celé iniciativy. DI se nechtěla 

zaměřovat na intelektuální práci po vzoru Charty60, ale zaměřovali se na tzv. drobnou 

                                                
60 Jako bylo vydávání poloilegální tiskovin nebo pořádání přednášek. 
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práci, kde se může realizovat každý občan na svém pracovišti. Každý tak může 

přispět ke zkvalitnění společnosti. Tímto se snažili změnit zažité myšlení typického 

občana, který chtěl v pátek odjet na venkov na svou chalupu a svůj názor sděloval 

pouze v rodinném kruhu, protože věřil, že na jeho názoru stejně nezáleží.  

Po nástupu Michaila Gorbačova v roce 1985 DI veřejně představila svůj 

politický program, což bylo bezprecedentním krokem, který do této doby nikdo 

neučinil. Základem jejich politického programu, který prohlásili veřejně a zaslali do 

Federálního shromáždění,   byly tři body. Prvním bodem byl národní smír  

a odstranění politické diskriminace odpůrců režimu. Druhým bodem bylo vyřešení 

otázky federace a demokratizace ve vědách, individuální práva občanů, které stát 

zaručoval podepsáním Helsinského protokolu. Poslední třetí bod byl čistě 

ekonomický a cílil především na omezení centralizovaného plánování, zlepšení 

ekologické situace a napojení na Západní trhy. Především v ekonomické oblasti byl 

pociťován největší pokles ČSSR v rámci mezinárodního srovnání. Již i obyčejní 

občané si uvědomovali, že situace v hospodářství není dobrá, a tím pádem se horší i 

ekologický stav. DI pod tento svůj dokument získala pouze pár desítek podpisů, ale 

zásadní význam byl v tom, že tyto podpisy nepatřili tradičním oponentům režimu, ale 

obyčejným občanům. Dalším významnou změnou v přístupu byla koncepce celého 

prohlášení. Nemluvilo se zde o věcech budoucích, ale předmětem byly aktuální 

problémy a způsob jejich aktuálního řešení. Celé prohlášení bylo zcela konkrétní, vše 

bylo formulováno jako žádost. Nejednalo se o připomínku vládnoucí moci, ani  

o nabídku dialogu. DI dobře věděla, že není možné vést s vládnoucí mocí žádný 

dialog. DI se tímto dopisem označila za politické hnutí, které pracuje dobrovolně pro 

rozvoj společnosti (Otáhal 2011: 351). 

V návaznosti na tento dopis adresovaný FS, vydala DI další programové 

dokumenty, které mohou dobře posloužit k posouzení názorů, jež DI zastávala. Je 

důležité tyto programové dokumenty uvést, protože je možné v nich sledovat 

postupný vývoj myšlení DI, ale nejen této iniciativy. Není důvodu nevěřit, že stejně 

jako se vyvíjí jejich požadavky, tak se vyvíjí i požadavky celého národa. První 

dokument se ještě neodvážil zpochybnit vedoucí úlohu KSČ, ale také ji vyčetl, že 

stojí plnou měrou za současnou krizí společnosti. Je tedy morální povinností KSČ 

vytvořit demokratický režim a postupovat v souladu s přáním většiny (Otáhal 2011: 

353). DI požaduje odvolat normalizátory z vedení strany, protože ti způsobují  

a prohlubují současnou krizi, stejně tak požaduje odvolání Poučení z krizového 
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vývoje ve straně a společnosti po XIII. sjezdu KSČ61. Druhý programový dokument 

vznikl v době zvýšené aktivity obyvatelstva, které bylo způsobeno oslavami  

20. výročí upálení Jana Palacha. Programový dokument měl všechny požadavky 

předešlého prohlášení, ale přibyl i apel na občany, kteří mají působit skrze odbory na 

jejich pracovišti. Poukazovali také na potřebu osobní iniciativy a podpory 

soukromého vlastnictví v hospodářství. Celé prohlášení vyzývalo ke zvýšené aktivitě 

občanů. Dokument opět podpořili i obyčejní lidé, jednalo se však opět jen o desítky 

podpisů. Tudíž ho nelze označit za nijak významný pro celospolečenské dění. 

Dne 22. června 1989 vydala DI Akční program62 (Hlušičková, Otáhal 1993: 

146). Celospolečenská nálada a situace v okolních státech dávala tušit, že krize 

systému je již velmi hluboká. Tomu odpovídají i požadavky uvedené v Akčním 

programu. Byl zde uveden požadavek na vznik nové, demokratické ústavy, které 

měla předcházet změna volebního zákona, tak aby bylo zajištěno, že o ústavě budou 

hlasovat volení zástupci a ne zástupci jmenovaní vládnoucí nomenklaturou. DI také 

vyzývala k výročním pochodům a peticím, například proti Varšavské smlouvě. Dále 

požadovala ekonomickou reformu na základě doporučení Prognostického ústavu. 

Program také znovu obsahoval důraz na osobní vlastnictví a volný trh. 

V září 1989 se DI transformovala v politickou stranu. Vznik opoziční 

politické strany lze považovat za znak růstu politizace celého hnutí, ale je také vidět 

neschopnost disentu se shodnout na jedné politické platformě, která by mohla lépe  

a účinněji artikulovat jejich zájmy. Jedna z možných příčin je i značná názorová 

pluralita v rámci disidentského hnutí, která se později projevila rozpadem 

Občanského fóra. Předsedou nově vzniklé strany se stal E. Madler, strana měla 

klasickou strukturu s okresními buňkami a výkonnou radou. Program strany se 

sestával ze všech předchozích Programových dokumentů. Cílem programu strany 

bylo odstranění autoritářského režimu a vytvoření demokratického státu s tržním 

hospodářstvím (Otáhal 2011: 358). Navrhované řešení, jak toho dosáhnout, se také 

nevymyká předešlým požadavkům. Krizi společnosti dle DI způsobila KSČ se svým 

monopolem moci, je tedy třeba režim demokratizovat a odstranit plánované 

hospodářství. Stále však DI chyběla zásadní součást jejich programu a to byla 

podpora obyvatelstva. DI se nedařilo oslovit občany. 

                                                
61 Dokument byl přijat 10.12.1970 
62 Jedná se o shodu názvu s programem, který vypracovala reformní část KSČ v 1968. Ten je často 
zkracován jako Akční program, ale celým názvem je to Akční program KSČ 
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Zvýšení podpory viděla DI v zaměření se na studenty, kteří se radikalizovali 

více než jejich rodiče. Navázali tedy kontakt se studenty Vysoké školy pedagogické 

Univerzity Karlovy. Ti se již politicky organizovali. Jejich hlavním požadavkem byla 

demokratizace vzdělání a jeho zkvalitnění. Studentské hnutí se od DI odpoutalo ve 

chvíli, kdy se DI transformovala v politickou stranu. Se studenty tento krok nikdo 

neprojednal a bylo pro ně nepřípustné, aby byli členy politické strany na základě 

skupinového členství (Otáhal 2011: 362).  

Další podporu se snažila DI získávat během významných dnů, kdy pořádala 

oslavy či pochody. Oslavy uspořádala například k 28. říjnu63 nebo k výročí okupace. 

Při všech těchto příležitostech se členové DI snažili získat podpisy pro své programy 

a dopisy vládě. Tyto aktivity se neshodovaly s politikou vládního režimu, který 

například demonstraci 28.10.1988 tvrdě rozehnal a účastníky perzekuoval. To 

neodradilo disidenty v dalších aktivitách, protože cítili, že podpora obyčejných 

občanů roste. Vydali tedy Vánoční petici za propuštění politický vězňů. Další akcí 

byla připomínka Jana Palacha tzv. Palachův týden, který začal 8. 1. 1989. Dne  

15. 1. 1989 byla setkání v rámci Palachova týdně potlačena zásahem VB na 

Václavském náměstí. Tohoto setkání se již zúčastnilo několik tisíc lidí. Rostoucí 

počet účastníků těchto demonstrací dodával odvahu dalším. Lidé se začali více 

aktivizovat, přestávali mít strach z vládnoucí moci a začali se opět aktivně zajímat o 

svůj osud. Důkazem rostoucí podpory disentu a klesající obavy ze státní moci lze 

vyčíst i z výzvy, která byla uveřejněna 9. 2. 1989. Jednalo se o otevřenou výzvu, aby 

Václav Havel získal Nobelovu cenu za mír. Na dvě uvedené adresy ve výzvě DI 

přišlo 4 500 podpisů. Je tedy patrné, že podpora opozičních hnutí stoupla během půl 

roku z pár desítek podpisů na tisíce. Přestože DI spolupracovala se studentstvem, se 

kterým se záhy rozešla, tak se DI fakticky nikdy nepodařilo získat masovou podporu 

obyvatelstva. Vliv DI na rozpad režimu byl tedy zanedbatelný. 

 

3.5. Hnutí za občanskou svobodu 
Podnět k založení hnutí přišlo po rozehnání třetího Fóra Charty 77. Účastníci 

pochopili, že je třeba nezávislé iniciativy s politickým programem. Důvody, proč se 

toho nedalo dosáhnout v Chartě lze nalézt v kapitole, která se Chartě věnuje. Oproti 

Chartě bylo v Hnutí za občanskou svobodu méně myšlenkových proudů, tudíž bylo 

                                                
63 Díky DI se z data 28.10. stal státní svátek, jediný ústupek, který KSČ udělala 
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snazší dosáhnout konsensu. V HOS se setkávaly tři hlavní myšlenkové proudy  

z Charty. Jednalo se o katolicko-konzervativní proud okolo V. Bendy, socialisty 

kolem R. Battěka a liberální demokraty kolem Pavla Bradinky. Mimo tedy zůstali 

radikálové kolem Petra Uhla a reformní komunisté. HOS mělo být volné a svobodné 

sdružení, které nepodléhalo žádnému centru politických skupin a klubů, které 

sdružovalo všechny svobodně smýšlející, kterým není cizí budoucnost republiky. 

(Hlušičková, Císařová 1994: 25) 

Hnutí se zformovalo za vydaným manifestem Demokracie pro všechny, který 

představili 15. 10. 1988, aby tak stihli akce na oslavu 28. října. Cílem manifestu bylo 

bojovat s krizí společnosti. Požadovali politiku, ve které půjde o skutečné zájmy lidí  

a nebude se jednat pouze o zájmy vládnoucí nomenklatury. Samotný manifest byl 

rozdělen do 12 oddílů. První oddíl se zabýval demokratickou tradicí země a jejím 

odkazem, HOS nechtělo návrat 1. republiky, ale oceňovalo tehdejší demokracii pro 

všechny, které nebylo dle jejich mínění v Československu 80. let dosahováno. Druhý 

oddíl se zaměřoval na odmítavý postoj nadřazování jednoho světonázoru nad druhý 

či jedné skupiny nad jinou. Zde byl patrný silný výpadek proti KSČ a její vedoucí 

úloze. Jako první se postavili proti vedoucí úloze KSČ ve státu. Další oddíl se 

věnoval nové, demokratické ústavě, která měla být oproti stávající ústavě obecnější  

a stručnější. Samozřejmostí bylo vynechání článku 464 a jasné navázání ústavy na 

Všeobecnou deklaraci lidských práv. Tento bod se sice nepodařilo prosadit HOS, ale 

je nutno říci, že současná ústava České republiky se těmito ideály řídí (Hlušičková, 

Císařová 1994: 25). 

Další oddíly se zabývaly především ekonomickými otázkami a jejich 

navázáním na ekologii. Objevuje se zde požadavek na hospodářskou pluralitu, 

protože bez ní není možná ani pluralita politická. Zmiňuje se zde i osobní vlastnictví 

malého  

a středního podnikání. O privatizaci velkých národních podniků se zde nemluví 

vůbec. Oddíly 7 a 8 se zabývají svobodou kultury, bádání a víry. Devátý oddíl 

požaduje svobodné odbory na pracovišti, tak aby se zaměstnanci mohli samostatně 

sdružovat a nebyli fakticky pod dohledem vládnoucí strany/majitele podniku, který 

jejich svobodu během totality narušoval. Článek však nezmiňuje právo na stávku, 

čehož později využil ve své kritice Petr Uhl. Revolučním byl oddíl 11. Požadoval 

                                                
64 Článek 4 v první hlavě ústavy zakotvuje vedoucí úlohu KSČ 
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demokratickou federalizaci státu a uznání práva menšin (Maďaři, Židé), ale i větší 

autonomii Slováků a Moravanů. Je to poprvé, co se tato problematika objevuje v 

dokumentu podobného významu. Především tento článek přispěl k tomu, že HOS 

následně měla vlastní buňky i na Slovensku. Toto se jiným iniciativám a hnutím 

nedařilo, proto to lze považovat za vítězství HOS. Celý dokument neměl velký ohlas 

mezi obyčejnými občany. Přesto však reakce na něj byly větší a byla znát aktivizace 

obyvatelstva, které se začalo zajímat o dění a přestalo mít strach z represe vládní 

moci. Manifest samotný podepsalo 949 lidí (Otáhal 2011: 386). 

Krátce po uveřejnění manifestu se objevily kritiky. Dalo se očekávat, že první 

kritiky přijdou především z proudů, které existovaly v Chartě, ale nebyly součástí 

HOS. Nejvýraznější kritiku přednesl Petr Uhl. Nejvíce mu vadilo, že manifest nebyl 

socialistický, ale byl postaven na liberálních základech. To podpořil například tím, že 

manifest sice požaduje vytvoření svobodných odborů, ale nedává jim právo na 

stávku.65 Dále se vyjádřil k požadavku na soukromé podnikání, „odmítal podnikání 

na základě vykořisťování cizí práce a právo podnikat připouštěl pouze jednotlivcům 

či rodinným podnikům, které by byly pod veřejnou kontrolou, a družstvům, v nichž by 

se o práci rozhodovalo demokraticky“ (Otáhal 2011: 387). Vystupoval i proti 

zapojení do globálního ekonomického procesu, protože by to dle jeho názoru 

znamenalo vykořisťování ve smyslu vztah Jih-Sever, i když připouštěl, že by podíl 

republiky nebyl velký, tak i promile se mu zdálo mnoho. Uhl také zkritizoval 

zastupitelskou demokracii, kterou prosazoval manifest. Sám se vyjádřil na podporu 

samosprávné demokracie či přímé demokracie (Otáhal 2011: 389). Na tuto kritiku 

mu odpověděl Jaroslav Herník, který považoval parlamentní demokracii za velký 

výdobytek evropské společnosti, která „dává občanům kromě svobody slova a tisku, 

což samo o sobě je určitým korektivem politických elit, také možnost vytvářet 

naprosto nezávislé iniciativní skupiny.“ (Otáhal 2011: 390). Uhl svou kritiku 

zakončil tím, že manifest je jen opsáním západního buržoazního světa a nepřináší nic 

nového. 

Další kritika přišla ze strany KSČ, která se obávala rostoucí aktivizace 

obyvatel. Manifest byl hanoben v Rudém právu, některé oddíly se zde převracely či 

zcela pozměňovaly. Bezpečnost na celý manifest zareagovala tím, že začala více 

postupovat proti autorům a členům HON. Významné členy zadržela 27. 10. 1988 na 

                                                
65 Právo na stávku bylo přidáno do návrhu ústavy až po Palachovu týdnu v roce 1989 
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96 hodin ve vazbě, tudíž se nemohli zúčastnit oslav 28. října. Přesto se zdá, že KSČ 

velikost a význam tohoto dokumentu zveličovala. Zůstává otázkou, zda tento strach 

pramenil přímo z KSČ, či byl živen denními zprávami Bezpečnosti, která tímto 

způsobem mohla posilovat svoji moc a význam. 

Jedním z příkladů na podporu tohoto tvrzení může být to, že disidentská obec 

řešila manifest velmi teoreticky, nikdo nehledal reálná řešení, tak jak se tomu častěji 

stávalo v Demokratické iniciativě. Všechny cíle v manifestu byly teoretického rázu  

a nebylo řečeno, jakým způsobem k nim má dojít či jak je podpořit. Což byl jeden  

z tradičních neduhů lidí okolo Charty66. Je pak zcela logické, že nemůže jejich 

dokument získat velkou podporu obyvatelstva, když se o něj vedou spíše akademické 

diskuze místo toho, aby se řešily reálné problémy a aktivizace většího množství 

obyvatel. 

I přes vzrůstající obavy KSČ z hnutí a iniciativ, pěti z nich povolila k výročí 

přijetí Všeobecné deklarace lidských práv a demonstraci na Škroupově náměstí 

10.prosince. Jednalo se o jediné povolené shromáždění do pádu komunismu67 a  

s největší pravděpodobností bylo povolené pouze díky přítomnosti francouzského 

prezidenta Mitteranda v Praze. Shromáždění na Škroupově náměstí se zúčastnilo asi 

3 000 lidí. S projevy na něm vystoupili Václav Havel, Ladislav Lis a dalších. 

Především při představování organizátorů se u jména Charta 77 skandovalo  

a tleskalo. Stejně tak tomu bylo, když měl vystoupit Václav Havel, který byl ještě tři 

týdny předtím uvězněn na Ruzyni. Byly také rozvinuty transparenty a jeden z nich 

požadoval propuštění politických vězňů. Je tedy patrné, že zájem obyvatelstva zůstal 

vysoký, i přes drastické potlačení předchozích shromáždění, která se konala  

u příležitosti připomenutí srpnové okupace či 70. výročí vzniku Československa. 

Tyto shromáždění byly potlačeny veřejnou Bezpečností za použití těžké techniky, 

jako jsou vodní děla či obrněné transportéry. Přesto zůstal lid aktivní a veřejně 

vystupoval. 

Po demonstraci na Škroupově náměstí přišla rázná změna přístupu ze strany 

vládnoucího režimu, když byly opět brutálně potlačeny protesty v rámci Palachova 

týdne. HOS pro lepší koordinaci svých aktivit založilo Prozatímní koordinační 

výbor, jehož hlavní úkolem byla příprava nového návrhu ústavy. Dle jejich návrhu se 

                                                
66 Mezi další neduhy patřily poměrně složité texty Charty, které byly náročné na pochopení pro běžné 
občany 
67 Povolení bylo vydáno Okresním národním výborem Prahy 3 
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Československo mělo stát demokratickou republikou, založenou na zastupitelském 

principu a na dělbě moci mezi výkonnými, zastupitelskými a justičními orgány  

a mělo z ní zmizet zakotvení privilegovaného postavení strany či organizace, tedy 

vedoucí úloha KSČ. Československo mělo být federativním státem Čechů a Slováků, 

přičemž by vedle Československé ústavy měly své vlastní ústavy i obě republiky, 

které by měly právo na národní sebeurčení až do odtržení. Principy také 

doporučovaly nově vymezit postavení Moravy s respektem k její historické a kulturní 

specifičnosti. (Hlušičková, Císařová 1994: 151). I přes tyto závěry byl Prozatímní 

výbor HOS stále více teoretickou složkou, fakticky od Škroupova náměstí nic 

neorganizoval (Otáhal 2011: 396). 

Pořádání demonstrací se zhostily buňky HOS, které vznikaly po celé 

republice a na Slovensku. Tyto organizace pořádaly vlastní vzpomínkové akce, ať již 

k příležitosti úmrtí TGM či úmrtí Štefánika. Tyto akce však zůstaly většinou pro 

členy HOS a nikdo jiný se jich neúčastnil. HOS poté plánovala, že by se zúčastnila 

oslav 1. máje, nedošlo však ke shodě různých myšlenkových proudů, a proto  

z nápadu sešlo. Ukazuje se tedy opět, že se jednalo spíše o sdružení teoretiků, než 

aktivních účastníků. 

Všechny nezávislé iniciativy ale připravovaly svoje programy k oslavám  

21. srpna. Představitelé HOS se sešli již 13. 7. v Krčském lese. Ohledně účasti byli 

optimističtí a doufali, že se jim podaří zaplnit střed Václavského náměstí. Domnívali 

se, že proti takovému počtu lidí Bezpečnost nezasáhne. Obávali se však účasti 

mladých, kteří bývali ve svých vystoupeních radikálnější68. Protest měl být 

koncipován jako obyčejná procházka po pěší zóně Václavského náměstí a s úderem 

17. hodiny se měli účastníci na dvě minuty zastavit. Akce byla však již od začátku ve 

hledáčku Bezpečnosti, probíhalo rozsáhlé zastrašování a šíření zprávy, že se 

Bezpečnost nebude bát použít tvrdší donucovací prostředky. Tato dvě fakta spolu se 

špatnou koordinací s ostatními iniciativami vedli k nízké účasti. Do budoucna se tedy 

měli členové iniciativ setkávat u "kulatých" stolů a lépe se koordinovat. 

Další veřejnou událost zorganizovalo HOS k výročí svého vzniku. Jednalo se  

o protest na pěší zóně, který měl vyvrcholit před budovou ČKD. Před budovou se 

shromáždilo jen asi 150 lidí69. Takto malý počet považovalo HOS za velký neúspěch. 

                                                
68 ABS, Denní situační zpráva 28.7.1989 
69 Dle ABS, Denní situační zprávy 16.10.89 se akce zúčastnilo lidí 200. To dokazuje záměrné 
zkreslování skutečnosti StB, která takto zveličovala svého nepřítele. 
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Tato akce byla koordinována pouze HOS, je tedy na pováženou, jak je možné, že se 

nepodařilo zaktivizovat více lidí, když při jiných příležitostech docházeli již tisíce.  

 

3.5.1. Organizační struktura HOS 
HOS bylo rozděleno do buněk, které vznikaly nezávisle na sobě po celé 

republice včetně Slovenska. Každá buňka se řídila mírně odlišně. Nebyla zde žádná 

centralizace, což stěžovalo Bezpečnosti jejich potírání. Nejsilnější buňky působili dle 

očekávání v Praze, další významné buňky byly v Brně, Bratislavě a Východních 

Čechách. V Praze se ještě buňky dělily dle pražských obvodů a spojoval je Pražský 

výbor. Připomínkovou akci k ročnímu výročí HOS měla na starosti například jedna z 

nejsilnějších pražských buněk, která vznikla na Praze 4  

(Otáhal, 2011: 398). Všechny buňky si tvořily vlastní stanovy, ale například buňky, 

které patřily pod Pražský výbor, požadovaly větší míru centralizace a tíhly k větší 

podobnosti s politickými stranami. Tento krok byl spíše pragmatický, protože by se 

pak dalo HOS snadno přeměnit v regulérní politickou stranu, kdyby bylo třeba. To 

však naráželo na politické rozpory uvnitř HOS, kde se stále soupeřilo mezi třemi 

myšlenkovými proudy. Snažily se tedy zakládat pracovní skupiny, které měly 

přicházet s vlastními návrhy na řešení ekonomické situace či připravovat definitivní 

struktury, které by odpovídaly politické straně (Otáhal 2011: 402). 

I když se HOS dařilo do jisté míry v řadě krajů založit své buňky, k 

prolomení izolace disentu a společnosti nepřispěly. Řadoví občané stále nebyli 

ochotni se na práci nezávislých iniciativ podílet, takže počet členů byl malý. Zřejmě 

je nepřitahoval ani program HOS, který vycházel z Manifestu a neřešil každodenní 

problémy občanů. Znovu se potvrdilo, že cesta nevede od občanů k disentu, ale od 

disentu k občanům a vznikající občanské společnosti (Otáhal 2011: 405). 

 

3.6. Obroda - Klub za socialistickou přestavbu 
Hnutí sdružovalo exkomunisty, kteří byli často z KSČ vyloučeni pro svůj 

nesouhlasný postoj vůči intervenci armád Varšavské smlouvy. Obroda byla názorově 

nejjednotnější ze všech hnutí, které zde představuji. Přesto i zde existovaly rozdílné 

názorové proudy a i složení členů nebylo zcela jednotné. Někteří členové byli 

zároveň členové Charty 77 jako například Jaroslav Šabata, jiní byli dokonce v Chartě 
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tak aktivní, že se stali mluvčími jako Jiří Hájek70. Opětnou aktivizaci exkomunistů 

způsobil nástup Michaila Gorbačova k moci a reformy, které začal provádět  

v Sovětském svazu71. Velké naděje Obroda vkládala do návštěvy Gorbačova v Praze, 

která se uskutečnila 9. 4. 1987. Tyto naděje se však ukázaly jako plané. Socialisté se 

opět začali aktivizovat po návštěvě Gorbačova. Uvědomovali si důležitost masového 

hnutí. Měli proto připraveny dvě varianty, které diskutovali. Jedna varianta byla 

založit si vlastní spolek, varianta, které nakonec vyhrála. Druhou variantou bylo 

získat moc ve stávajících strukturách, tuto možnost opustili především proto, že 

nebylo jasné, kdo má reformátorské tendence a kdo nikoliv72.  

Již od počátku prvních diskuzí o Obrodě byli všichni členové v hledáčku StB, 

protože ta považovala exkomunisty za nejsilnější část opozice. Dle mínění 

Bezpečnosti, by se exkomunisté snadněji dostali blíže k dělnické třídě než ostatní 

hnutí. Bezpečnost jejich hrozbu tedy hodnotila jako velmi vážnou, protože se měla 

stát „bezprostředním motivačním podmětem k aktivizaci dosud pasivních bývalých 

členů KSČ a části dělnické třídy, která by byla směřována proti současné linii KSČ  

a ve svých důsledcích by vedla k nastolení otázky politické moci ve státě“. Obavy 

podpořil fakt, že úvodní prohlášení podepsal Alexander Dubček, který měl stále ve 

společnosti, a mezi exkomunisty zvláště, velkou autoritu. Další snahou, která 

Bezpečnost rozrušovala, byl pokus o kontakt KSSS pomocí otevřených dopisů, kde v 

rámci reforem, které probíhaly v SSSR, žádali omluvu za intervenci v roce 1968. 

Kdyby se toto podařilo, tak by exkomunisté získali u obyvatelstva velký kredit. 

Nikdy k tomu však nedošlo (Otáhal 2011: 410). 

Další snahou bylo úsilí části komunistů, kteří stáli z reformami roku 196873. 

Vydali k příležitosti 20. výročí ledna 1968 Stanovisko (Otáhal 2011: 412). Hodnotili 

v něm období normalizace, které se projevilo stagnací celé společnosti  

a hospodářství. Přirovnali tuto stagnaci k době, kdy v SSSR byl u moci Leonid 

Brežněv. Odvolávali se na to, že jejich Akční program měl lidovou podporu, tehdejší 

reformy hájili jako nezbytné a revolučně pokrokové. Ve Stanovisku ocenili snahu 

Gorbačova o reformu a při té příležitosti označili proces reforem v ČSSR v rámci 

Přestavby za příliš pomalý. Požadovali také pluralitu zájmů, potřeb a názorů na 

                                                
70 Hájek byl mluvčím Charty od 1. 1. 1977 do 6. 4. 1978. Následně se stal mluvčím  5. 6. 1979 a 
skončil 1. 1. 1980 
71 Především Glasnost a Perestrojka 
72 Existovali sice náznaky, že Jakeš má reformátorské záměry, ale nebylo to jisté 
73 Jednalo se například o Jaroslava Šabatu a Jiřího Hájka 
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uspořádání socialistické společnosti (Otáhal 2011: 413). Kritizovali současný stav 

společnosti, která byla dělena na privilegované komunisty a většinu ostatních 

občanů. Tímto de facto odmítli vedoucí úlohu KSČ, dále toto potvrdili požadavkem, 

že moc má patřit lidu a není tedy možné, aby byla v ústavě ukotvena vedoucí úloha 

jedné strany. V závěru Stanoviska se přihlásili k reformám, které nechápali jako 

přestavbu, ale pojímali je mnohem hlouběji. Jejich cílem byla důsledná demokracie, 

samospráva lidu a možnost osobního či rodinného podnikání. Tento dokument 

podepsalo 52 exkomunistů a z toho bylo 20 členů Charty 77 (Kokošková 1996: 27). 

Se Stanoviskem vystoupili exkomunisté na veřejnost, stáli mimo Chartu  

a měli podobné postavení jako HOS. Určitý čas probíhala i diskuze, zda se od Charty 

zcela oddělit, ale např. Rudolf Slánský74 byl proti odchodu z Charty, protože by ji to 

mohlo poškodit. Stejné tendence si všimla i Bezpečnost75. 

Po uveřejnění Stanoviska následoval další krok, kterým bylo založení 

vlastního časopisu s názvem Dialog. Časopis byl založen v červnu 1988. Název 

časopisu byl zvolen záměrně, protože měl evokovat jednu ze základních myšlenek 

demokratizace společnosti - dialog. Hlavním záměrem časopisu bylo sjednocení 

exkomunistů, dát jim prostor publikovat jejich myšlenky v samizdatu. 

Samotná skupina vznikla v lednu 1989 jako iniciativní skupina, společenství 

příslušníků obrodného progresivního hnutí jako aktivní síly, podněcující revoluční 

přestavbu. Vytvoření tohoto společenství by mělo vést k oživení kontaktů mezi námi 

navzájem... a navázání spolupráce se všemi demokratickými proudy. (Kokošková 

1996: 35) Program Obrody byl představen v únoru pod názvem Prohlášení 

přípravného výboru Klubu za socialistickou přestavbu Obroda. O svém vzniku 

informovali různé komunistické, socialistické strany Evropy a profilovali se jako 

místo, kde se budou dít diskuze a sezení za účelem účinné přestavby. Obroda byla 

organizována jako politická organizace či strana (Kokošková 1996: 12). Měla 

předsedu, místopředsedu, kteří byli voleni. V Prohlášení se přihlásili  

k demokratickému, humanitnímu socialismu a reformám, které probíhaly v SSSR. 

V Československu chtěli navazovat na práci Dubčeka. Největší překážku viděla 

Obroda v monopolu KSČ, ale Obroda ji neupírala roli, pokud se sama dokáže 

reformovat. Pokud tak učiní, může nadále zůstat hybatelem a nositelem reformního 

                                                
74 Jedná se pouze o shodu jména se známým komunistickým politikem 
http://libpro.cts.cuni.cz/charta/slansky_rudolf.htm 
75 ABS, X. správa SNB, F-11, inv. j. 459 
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hnutí (Otáhal 2011: 419). Opět se zde objevil důraz na vládu lidu, který sám má 

určit, jaká strana si zaslouží důvěru, což byl opět de facto výpadek proti monopolu 

KSČ. Dalším požadavkem bylo zaručení svobody různých hnutí, která nebudou  

v rozporu s ústavou. Jedině tak, lze totiž zaručit pluralitu názorů, která pro Obrodu 

byla zásadní. 

Obroda po uveřejnění Prohlášení absolvovala dvě jednání s členy užšího 

vedení KSČ. Obrodu zastupoval předseda Vojtěch Mencl. To bylo pro Obrodu lehce 

schizofrenní situací, protože na jednu stranu s nimi KSČ jednala a na druhé straně se 

jim všemožně snažila bránit v činnosti. Důvodem pro to bylo, že KSČ jednala 

především proto, aby zmírnila jejich opozici, které se obávala ze všech opozičních sil 

nejvíce. Toto značí velmi zvláštní vytrženost KSČ ze situace ve státě a slepé trvání 

na výlučnosti a dokonalosti socialistických ideálů. Situace se však v této době 

vyvíjela zcela jiným směrem a socialismus jako takový byl zdiskreditován a pro 

obyvatele již nepředstavoval alternativu. Lidé již demokratický socialismus nechtěli. 

Socialismus byl pro občany úplně mrtvý. Lidem pouze zajišťoval sociální  

a materiální jistoty (Vaněk 1994: 52). V tomto kontextu však bylo občanům zcela 

jedno, jestli je budou zajišťovat normalizátoři či někdo jiný. Všechny schůzky 

skončily bez dohody, protože pro KSČ by dohoda znamenala rehabilitaci lidí 

zodpovědných za reformy roku 68, což nebylo přípustné, když ve straně byla stále 

nejsilnější normalizační část (Otáhal 2011: 427). 

Po setkáních mezi představiteli Obrody a KSČ došlo k rozporům uvnitř 

Obrody ohledně dalšího směřování. Mencl společně s Císařem chtěli pokračovat  

v kontaktu s KSČ. Proti nim se postavili lidé okolo Vrabce a Kurala, kteří se stavěli 

proti tomuto rozhodnutí76. 

Obroda se po neúspěchu v jednáních s KSČ snažila získat vliv u exkomunistů 

na Slovensku, kde všeobecně panovalo přesvědčení, že KSS je více nakloněna 

reformám. Jejich snaha však byla zastavena ihned v počátku, kdy svůj nesouhlas 

vyjádřil Alexander Dubček. Obroda se tak soustředila podobně jako HOS na 

zakládání buněk po republice. Tradičně nejsilnější buňky se podařilo ustavit v Praze 

a Brně, další velmi silnou buňkou byla Plzeňská, která pořádala vlastní diskuze  

s účastí členů KSČ(Otáhal 2011: 430). 

                                                
76 ABS, Denní situační zpráva, 16.5.1989 
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Obrodě se nikdy nepodařilo cílit na obyčejné občany. Zaujímala stanoviska  

k různým významným událostem jako například dopis kardinálu Tomáškovi po 

kanonizaci Anežky České, kde vyjádřili podporu věřícím, i když sami byli 

společenstvím většinou nevěřících. Toto gesto můžeme považovat za čistě účelové 

pro získání větší podpory, ale žádná reakce se nikdy neobjevila. Obroda tedy nikdy 

nezakotvila hluboko ve společnosti. I když obavy vládnoucí moci z ní byly velké, tak 

jak to dokazuje A. Lorenz: „Obroda sice neorganizovala demonstrace, ale její 

potenciální síla byla v tom, že myšlenky přestavby přijímala převážná část mladých 

členů KSČ a podobnost přestavby s naším polednovým vývojem byla očividná. 

Opozice Obrody, která neoponovala idejím, ale konkrétní politice byla lidem 

srozumitelná.“ (Otáhal 2011: 432) Z toho vyplývá, že KSČ a Bezpečnost sílu 

socialismu ve společnosti přecenila. To lze především připočíst všeobecné 

diskreditaci socialismu. 
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4. Soudní procesy, vliv na veřejné mínění a Několik 
vět jako vyvrcholení opozice 

Tato kapitola se bude zabývat dvěma vybranými soudními procesy, které se proti 

opozičním silám v ČSSR vedly. První z nich byl již v této práci několikrát zmíněn  

a jedná se o tzv. Pražský proces. Druhým případem, kterým se chci v této práci 

zabývat je věznění Pavla Wonky, který za nevyjasněných okolností zemřel ve vězení. 

Dále následuje podkapitola o dokumentu Několik vět, který byl vyvrcholením 

opoziční snahy v Československu. 

 

4.1. Pražský proces 
Akce StB zaměřena proti signatářům VONS začala 14. března 1979, kdy se 

uskutečnily první domovní prohlídky, při kterých byly zabaveny exilové tiskoviny  

a psací stroj. Bezpečnost tímto došla k závěru, že se v ČSSR vytvořila skupina 

přesně nezjištěných osob, která chtěla šířením různých protistátních písemností 

podkopat důvěru obyvatel ve státní orgány a vyvolávat nepřátelské nálady proti 

socialistickému společenskému zřízení (Blažek, Bursík 2010: 8). Role stranického 

vedení KSČ v tomto obvinění není možné prokázat, protože se neobjevily žádné 

dokumenty, které by tento závěr potvrzovaly. Je zde však podezření, které plyne  

z dokumentů KSČ o zahájení kampaně proti Chartě 77 a jejím signatářům (Blažek, 

Bursík 2010: 12). Signatáři Charty se však této plánované kampani z roku 1977 

vyhnuli, jelikož ÚV KSČ bylo pod značným mezinárodním tlakem ohledně Charty 

77. Pražský proces se odehrál až 2 roky po zmiňovaných dokumentech KSČ a jejich 

spojitost nelze ověřit. 

 

4.1.1. Soudní proces 
Členové VONS, kteří byli obviněni na základě trestního činu podvracení 

republiky podle § 98 odst. 1, 2 tr. zákona, kde se trestní sazba pohybovala od tří do 

deseti let nepodmíněně. Plošný zásah proti signatářům VONS neměl však kýžený 

efekt.  Do Výboru vstoupilo 12 lidí, kteří se zasadili především o to, že se zadržením 

členů VONS postupně začala zajímat řada zahraničních osobností a institucí. Soud 

začal se 6 členy, ostatní měli být souzeni v druhé části procesu, ke které však nikdy 

nedošlo. Souzeni byli Václav Havel, Václav Benda, Petr Uhl, Jiří Dienstbier, Otta 
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Bednářová a Dana Němcová. Samotný proces se odehrával u městského soudu  

v Praze ve dnech 22. a 23. října 1979. Schválně byla zvolena nejmenší možná soudní 

místnost, takže dovnitř byl povolen vstup jen dvanácti nejbližším příbuzným. Až 150 

přátel, západních diplomatů z osmi států, novinářů a zástupců humanitárních 

organizací např. Amnesty International, Mezinárodní federace lig pro lidská práv  

a francouzské odborové organizace GGT bylo vykázáno před budovu (Blažek, 

Bursík 2010: 275), případně nezávislým pozorovatelům nebyl umožněn vstup do 

země či ti, kteří v zemi pobývali legálně, byli vyhoštěni. Závěrem byli obžalování 

shledáni vinnými. Tresty byly následující. Uhl dostal pět let nepodmíněně, Havel 

čtyři a půl let nepodmíněně, Benda čtyři roky nepodmíněně, Bednářová s 

Dienstbierem tři roky nepodmíněně a Němcová dva roky nepodmíněně s pětiletým 

podmíněným odkladem. Odvolací soud rozsudky potvrdil. Předběžně byli kvůli 

zdravotnímu stavu propuštěni Václav Havel a Otta Bednářová. 

Soudní líčení mělo velký ohlas v zahraničí. Pražský proces se stal vůbec 

nejznámějším procesem v sovětském bloku, což dokládá souhrnná zpráva o reakcích 

západních komunistických stran, kde svůj protest vyjádřila francouzská, italská  

a španělská komunistická strana. Solidaritu také vyjádřili významné osobnosti  

a instituce, včetně Evropského parlamentu, Rady Evropy a papeže Jana Pavla II..  

V některých městech proběhly demonstrace před zastupitelskými úřady ČSSR 

(Blažek, Bursík 2010: 13). Reakce přišla i ze zemí sovětského bloku. V říjnu 1979 

proběhlo v Polsku týdenní hladovkové hnutí. V Moskvě odsoudil proces známý 

ruský disident Andrej Sacharov a v Maďarsku podepsalo protestní petici 250 osob, 

což bylo v roce 1979 velmi vysoké číslo. V Československu se podpora omezila na 

osoby, které již byli v disentu, případně přátele obžalovaných.  

 

4.2. Případ Pavla Wonky 
Pavel Wonka se narodil ve Vrchlabí 23. 1. 1953. Po neúspěšném pokusu 

studovat práva se rozhodl pro samostudium. Svých schopností poté využíval jako 

rádce chudých občanů. To se samozřejmě znelíbilo státní moci, která sama 

prosazovala svůj monopol na výklad zákonů. Již roku 1981 byl odsouzen ke třem 

měsícům, roku 1984 byl odsouzen ke 14 měsícům nepodmíněně. Po propuštění se 

rozhodl roku 1986 kandidovat do Sněmovny lidu jako nezávislý, což bylo později 

posouzeno jako trestný čin útoku na státní orgán a orgán společenské organizace. 



47 
 

Pavel Wonka  chtěl názorně ukázat nezákonnost socialistického režimu v ČSSR. 

Wonka byl propuštěn 26. 2. 1988. 

 

4.2.1. Odezva na uvěznění Pavla Wonky 
Uvěznění Pavla Wonky získalo značnou odezvu u nás i ve světě. První 

protestní hladovka proběhla od 13. 6. 1987 do 15. 8. 1987. Hladovky se zúčastnilo 96 

lidí z Čech, ale i Německa, Rakouska či Švýcarska (Halla v Pažout 2008: 33). 

Protestní hladovka byla spojena i se zasíláním vždy dvou korespondenčních lístků - 

jeden směřoval Pavlu Wonkovi a druhý byl adresován prezidentu republiky. Druhé 

protestní akce, která se uskutečnila k datu setkání KBSE ve Vídni 30. 9. 1987, se již 

zúčastnilo 151 účastníků. Tato akce získala větší rozměr. Jednalo se o upozornění na 

situaci všech politických vězňů po celém světě. Zůstal zachován systém zasílání 

korespondence. Další protestní hladovky za politické vězně od roku 1988 

organizovala Mezinárodní společnost pro lidská práva. Této protestní akce se 

účastnili občané asi 14 států a celkem se jednalo o stovky lidí. Dle D. Seidlové denně 

hladovku na podporu politických vězňů drželo 2-5 lidí. (Halla v Pažout 2008: 35) 

I když se tato iniciativa může jevit jako nevýznamná, tak její dopad nebyl tak 

malý. Posloužila k rozšíření povědomí o situaci politických vězňů po světě. Zároveň 

však dodala morální sílu vězňům svědomí, kteří byli postiženi za své názory. 

 

4.3. Několik vět 
 
Autorem několika vět byl Václav Havel, avšak jméno této iniciativy vymyslel Jiří 

Křižan. Název měl být odkazem na text Ludvíka Vaculíka Dva tisíce slov. Iniciátoři 

byli Alexander Vondra a Stanislav Devátý. Text iniciativy záměrně neútočil přímo 

na KSČ, ale primárně se týkal otázky lidských práv (Urban 2010 číslo 1: 21). Díky 

tomu text měl větší možnost oslovit běžné občany republiky. Požadavky se příliš 

nelišily od předešlých. Jednalo se o propuštění zadržovaných polických vězňů, 

neomezenou možnost shromažďování, legalizaci nezávislých iniciativ, objektivní 

sdělovací prostředky, respektování náboženské svobody, lepší péči o životní 

prostředí a diskuzi o zásadních otázkách poválečného vývoje v Československu. 

Výzva byla dle radikálnějších příliš umírněná, ale právě díky tomu, že byla 

minimalistická a neútočná, tak si získala masovou podporu, jelikož nikdo neměl 
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problém se s požadavky identifikovat. Ještě před zveřejněním v západním rozhlase 

měla petice 1 800 podpisů (Urban 2010: 22).  

 Celý text byl odvysílán Svobodnou Evropou, Hlasem Ameriky i BBC  

30. 7. 1989. V reakci na toto oznámení se ÚV KSČ rozhodlo pro pomlouvačnou 

kampaň proti petici a jejím organizátorům. Rudé právo pak otisklo 30. 7. článek Kdo 

seje vítr, kde byla petice označena za konfrontaci se státním zřízením a ostře 

odsoudil její tvůrce (Urban 2010: 25). ÚV KSČ se rozhodlo proti Několika větám 

vystoupit především pomocí školení členů v krajích a krajských organizacích, ale  

i zde docházelo k dříve nevídanému odmítání poslušnosti, když například Ing. 

Bernard z dolu Ostrava odmítl dokument odsoudit, jelikož neměl možnost si ho 

přečíst  (Urban 2010: 27). Obdobné nálady se šířily celou společností, kdy se lidé, 

kteří do té doby byli neangažováni nebáli vyjádřit svou podporu. 

 Reakce státní moci se zdála velmi pozvolná a zprvu se omezovala pouze na 

vyvracení některých článků ve vlastních organizacích a publikování článku proti 

Několika větám v Rudém právu. Teprve až 26. 8. bylo zahájeno trestní stíhání pro  

§ 100 odst. 1 písm. a)trestního zákoníku, tedy pro čin pobuřování proti 

socialistickému společenskému zřízení  (Urban 2010: 33). Celkem bylo vyslechnuto 

91 signatářů Několika vět. Trestně stíháni nakonec byli méně známí autoři, jelikož si 

KSČ nechtěla kazit mezinárodní renomé procesem s Havlem, který byl teprve 17. 5. 

propuštěn. Jediným odsouzeným tak byl Alexander Vondra. StB dále pronásledovala 

některé šiřitele Několika vět, ale celý proces s zdál být nad její síly. Petice Několika 

vět získala do 10. 11. 38 251 podpisů (Urban 2010: 44), což je oproti všem 

předchozím iniciativám velký nárůst. I když se nejedná o velký počet podpisů 

vzhledem k počtu obyvatel Československa, tak se jedná o značný nárůst, který 

rezonoval v celé společnosti. Všeobecné povědomí v listopadu 1989 o Několika 

větách bylo vysoké. 
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5. Závěr 
 

Cílem bakalářské práce bylo komplexně zhodnotit působení vybraných 

občanských hnutí v Československu ve vybraném časovém období. První 

výzkumnou otázkou bylo, jak rostla podpora nezávislých iniciativ s postupem času. 

Dle provedeného výzkumu se dá říci, že podpora iniciativ rostla. První změny šly 

pozorovat již v roce 1987, kdy se Charta 77 přestala orientovat na zahraničí a začala 

působit více na domácím území. Prvním takovým náznakem bylo prohlášení Slovo 

občanům, které bylo vydáno k 10. výročí založení Charty. I když se nedá přesně 

zjistit počet lidí, které toto prohlášení zasáhlo, tak se můžeme předpokládat, že číslo, 

oproti velmi úzce zaměřeným předchozím pokusům v oblasti mezinárodního míru, 

pomalu rostlo. Dalším podnětem pro domácí scénu bylo vytvoření Fór Charty 77, 

kde mohli občané diskutovat na témata, která se jich přímo dotýkala. Toto bylo 

dalším krokem, který učinila Charta pro své zviditelnění a ukotvení mezi občany 

ČSSR. I když se Fóra kvůli zásahu Státní bezpečnosti uskutečnila jen dvě, tak účast 

byla vždy kolem 50 osob. Toto číslo se může jevit jako malé, ale je třeba pamatovat 

na  to, že se Fóra konala v roce 1987, kdy jen účast na těchto střetnutích znamenala 

značné problémy se státní mocí. Avšak jak uvádí Otáhal, tak dopad těchto aktivit 

není možné změřit (Otáhal 2011: 298). Růst podpory nezávislých hnutí a iniciativ 

přišel až na sklonku roku 1988, kdy se nejprve uskutečnila demonstrace k příležitosti 

vzniku republiky 28.10. na Václavském náměstí, která byla násilně rozehnána. Šest 

týdnu na to se uskutečnilo povolené shromáždění na Škroupově náměstí, kdy se 

manifestace zúčastnilo již několik stovek lidí77. Další růst podpory mezi 

obyvatelstvem můžeme sledovat v kampaních DI, která požadovala Nobelovu cenu 

za mír pro Václava Havla. Ta dokázala v únoru získat kolem 4 500 podpisů. 

Vyvrcholením podpory iniciativ bylo získání přes 38 000 podpisů pod Několik vět  

k 10. 11. 1989. 

Tímto se dostávám ke své druhé výzkumné otázce, která se zabývala tím, jestli 

byla témata iniciativ pro občany důležitá či nikoliv. Na základě podpory a odezvy se 

dá usuzovat, že první témata, která iniciativy řešily, občany nezajímaly. Jednalo se 

                                                
77 Jedná se o osobní odhad auto dle dochovaného video záznamu viz Shromáždění nezávislých 
iniciativ 10.12.1988 (Škroupovo nám.). www.youtube.com [online]. 2012 [cit. 2014-05-08]. 
Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=Qmw5u-TgCiA 
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především o otázku míru a lidská práva. I další oblasti, jako byla například ekologie 

občany neoslovily. To vyplývá i dle počtu účastníků Fóra Charty. Zlom přišel až  

s příchodem ekonomických a celospolečenských témat. Teprve tehdy se běžný lid 

dokázal s iniciativami ztotožnit a jasně si ve vlastním životě dokázal představit rozdíl 

mezi životní úrovní Západu a ČSSR. Může se na první pohled zdát, že se tato témata 

objevila až později, kdy můžeme namítnout, že podpora rostla samovolně. Na toto je 

však protiargument, že právě až tehdy nezávislá hnutí a iniciativy skutečně dokázaly 

identifikovat, co občany trápí nejvíce a za co jsou ochotni se postavit. 

Dalším faktorem, kterým jsem se zabýval, bylo působení některých již tehdy 

známých osobností a jejich vliv na opoziční hnutí. Vzhledem k počtu různých 

proudů, které se v různých skupinách vyskytovaly, se nedá říci, že by byla jedna 

silná osobnost, která by všechny sjednocovala. Pokud se dá mluvit o silné osobnosti, 

u které si i KSČ nebyla zcela jista následky svého jednání, tak se jedná o Václava 

Havla, kterého se vládnoucí garnitura bála po několikáté uvěznit po uveřejnění 

Několika vět (Urban 2010: 39). Přesto ze zkoumaných materiálů nevyčnívá žádná 

osoba natolik, aby se jí dala připsat větší role než ostatním. Pouze u zmíněného 

Václava Havla nad tím můžeme uvažovat, ale důkazy nejsou dostatečně přesvědčivé. 

Posledním cílem zkoumání byl vliv vnějších externalit na opoziční hnutí  

v Československu. Zde se vliv vnějších externalit potvrdil v tom smyslu, že začala 

větší aktivizace obyvatelstva. Obyvatelstvo vkládalo naděje do nástupu Gorbačova  

v SSSR a očekávalo se, že se jeho reformy Glasnost a Perestrojka dostanou i do 

Československa. To se KSČ nechystala. Dalším vnějším vlivem bylo opuštění 

Brežněvovy doktríny v roce 1988. Mezi další vnější vlivy můžeme počítat  

i problémy komunistického režimu v Polsku, se kterým měl český disent bohaté 

styky. I další okolní režimy vykazovaly narůstající slabost jako například režim  

v Maďarsku či v Německé demokratické republice. I když se KSČ bránila reformám 

(Otáhal 2011: 280), tak i běžný lid pozoroval, že situace v ČSSR není udržitelná. 

Závěrem je tedy možné říci, že pád režimu v ČSSR byl způsoben více 

provázanými faktory, které jsem zde představil. Jen těžko se dá zpětně určit role 

občanských hnutí a iniciativ, ale jejich narůstající podpora v celé společnosti 

signalizovala blížící se změnu a tato opozice fungovala jako katalyzátor a jednotící 

prvek během Sametové revoluce. 
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Summary 
The goal of my bachelor thesis was to comprehensively evaluate the effect of 

selected civics movements in Czechoslovakia in the selected time period. The first 

research question was how was changing the support of initiatives during the period. 

According to undertaken research we could tell that support was growing during the 

time. The first changes were during 1987 when Charta 77 changed their focus from 

an international field and focused on domestical field. The first significant document 

focused on Czechoslovaks was Word for Citizens which were released to celebrate 

10th Anniversary of Charta. Although it is not possible to have exact number of 

influenced people, we could assume that the number is higher than it was before 

when Charta was focusing on the international peace. Another impulse for domestic 

movement was creation of Charta 77 Forums where could citizens discus topics 

which were closer to their everyday lifes. We can consider Forums as another step 

how Charta was gaining renome among people. Although the Forums were due to 

the intervention of the State Security cancelled after just two meetings and 

attendance was only about fifty people. It can be considered as a success because in 

1987 it was absolutely sure that attendents are risking charges from government. 

However, as Otahal stated the impact of these activities can not be measured (Otahal 

2011: 298). Growth of support for independent movements and initiatives came up at 

the end of 1988. When the first demonstration took place on the occasion of 

celebration of constitution Czechoslovakia on 28th October on Wenceslav Square. 

This demonstration was violently dispersed. Six weeks later was held allowed rally 

on Skroupovo square with several hundred people. 

Another growth of support among citizens we can find during the campaign 

of DI (Democratic initiative), which demands was to obtain Nobel`s Peace Price for 

Václav Havel. DI was able to got nearly 4 500 signatures by the end of February. 

Peak of citizen`s support for initiative was obtaining more than 38 000 signatures for 

Několik vět till 10th November 1989.  

This lead us to my second research questions, which is if topics of 

independent initiative were important for citizens or not. Based on the support and 

respond is society we could assume that first topics, which were peace, human rights 

and ecology, were not interesting for regular citizens. I made this assumptions based 

on number of attendees at Fóra Charty. Breaking point came along with economical 

and wide society topics. This was the moment when common people could relate 
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themself with initiative and they were able to see a difference between their standard 

of living and the standard in the West.  

Next factor which I had examined was influence of publicly well-known 

persons a their influence on Independent movement. Because there were a lot of 

different groups with different focuses, we aren`t able to recognize one person who 

would unite all groups together. The biggest influencer was Václav Havel who 

became so big thread to the Communist Party that they weren`t even willing to put 

him into jail after publishing Několik vět (Urban 2010: 39), but till then he was 

imprisoned number of times. However, according to the studied materials there is no 

person with so significant influence that he could be labelled as a leading force. 

Closest to this role is Václav Havel but his time came later. 

The last goal of research was role of influence of external factors on 

opposition movement in Czechoslovakia. The influence of external factors was 

confirmed in the meaning of growing citizen activation. Citizens were hoping that 

succession of Michail Gorbatschow will lead to the similar reforms as Perestrojka or 

Glasnost. Czech Communist party was not willing to do such a reforms. Another 

outside influence was cancelling Brezhnev Doctrine in 1988. Another externalities 

are problems of Communist Parties in Poland, Hungary and German. Czech dissent 

was greatly informed about the situation because they had a good connection with 

dissents in these countries. Even though Communist party was against reforms 

(Otáhal 2010: 280) even common people were realizing that situation is 

unsustainable.  

Finally, it is possible to say that the fall of the regime in Czechoslovakia was 

caused by multiple interrelated factors that are mentioned in this chapter. It is hard to 

re-determine the role of civic movements and initiatives, but their growing support 

across the society signalled impending change and the opposition acted as a catalyst 

and unifying element within Velvet revolution. 
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Zdůvodnění a dosavadní debata: 
Komunismus zanechal v naší společnosti hluboké stopy. Je tedy dobré si připomínat 
ty, kteří se v časech perzekuce nebáli a měli odvahu. Stejně tak zkoumat občanská 
hnutí, která vznikala, protože jedině tehdy můžeme určit, jak velký vliv měli na 
rozpad totality. Dosavadní debata je široká, ale rozhodně žádnému národu nemůže 
uškodit zkoumání vlastní a poměrně problematické historie. Širší debatě pomáhá 
odtajňování archivů a zřizování ústavů, které se moderní historií zabývají. Stejně tak 
je mnoho grantových projektů, které dále podněcují výzkum v této oblasti. Přesto 
však věřím, že má práce má smysl a může přinést nový, ucelený soubor informací na 
téma občanských hnutí v 80. letech.  
 
Teorie a koncepty: 
Této části budu věnovat samostatnou kapitolu, kde představím teorie, které se vážou 
k občanským hnutím. V mé práci použiji survey analysis, která poslouží k odhalení 
hlubších a podstatnějších souvislostí. Při práci použiji deskriptivní metodu. Závěrem 
provedu zhodnocení vlivu jednotlivých skupin na události v ČSR. Ať již na změny 
veřejného mínění či jejich vliv na samotné události revolučního roku. 
 
Cíl práce a výzkumná otázka: 
Cílem práce je popsat fungování a vliv vybraných občanská hnutí za pomoci 
teoretického rámce na území ČSR v daném období. Práce se zaměří na úspěšnost 
v prosazování jejich zájmů a vývoj, kterým prošla. Tedy i vznik různých 
myšlenkových proudů v rámci hnutí. Stejně tak se bude zabývat propojením 
jednotlivých občanských hnutí. Ať již na základě členské základny, tak i jiné 
spolupráce. Také zmíní soudní procesy, které byly proti některým členům vedeny. 
Dále se budu zabývat vlivem těchto uskupení na veřejné mínění a jejich vliv na 
změnu režimu.  
  
Zdroje: 
Vycházet budu především ze souborné literatury. Zajisté pak využiji i webové 
archivy jako je například archiv Ústavu pro studium totalitních režimů.  
 
Osnova: 

Úvod do problematiky hnutí a situace v ČSR 

1. Teoretické koncepty 

2. Občanská hnutí 

2.1. VONS 

2.2. Charta 77 

2.3. Ostatní občanská hnutí 

3. Soudní procesy a vliv hnutí na veřejné mínění 

Závěr 

 



58 
 

Prameny a literatura: 

BLAŽEK, Petr; PAŽOUT, Jaroslav. Nejcitlivější místo režimu: výbor na ochranu 
nespravedlivě stíhaných pohledem svých členů : (diskusní setkání 19. října 
2007).Praha: Pulchra, 2008, 143 s. Testis, 1. ISBN 978-809-0401-525. 
 

ČERMÁKOVÁ, Barbora. Občanská odvaha vstupuje do politiky: 1989/90: Občanské 
fórum v Chebu, Nové Fórum v Plavně. 1. vyd. Praha: Ústav pro soudobé dějiny ČR, 
2009, 175 p. ISBN 80-728-5118-7.  

 
CÍSAŘOVÁ, Blanka; Hlušičková, Růžena (eds.): Hnutí za občanskou svobodu 1988–

1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Maxdorf, Praha 1994, s. 25–34. 
 
GEBAUER, František; Stanislav KOKOŠKA. Soudní perzekuce politické povahy v 

Československu, 1948-1989: statistický přehled. Vyd. 1. Praha: Ústav pro soudobé 
dějiny AV ČR, 1993, 236 p. Historia nova (Prague, Czech Republic), sv. 8. ISBN 80-
852-7024-2.  

 
HOPPE, Jiří. Opozice '68: sociální demokracie, KAN a K 231 v období pražského jara. 

Vyd. 1. Praha: Prostor, 2009, 390 p. ISBN 80-726-0216-0. 
 
JIČÍNSKÝ, Zdeněk; Stanislav KOKOŠKA. Problémy československé politiky: stati z let 

1968-1992. Vyd. 1. Praha: NADAS-AFGH, 1994, 124 p. Historia nova (Prague, 
Czech Republic), sv. 6. ISBN 978-807-0301-890. 

 
KLÍMA, Ivan a Stanislav KOKOŠKA. Moje šílené století: stati z let 1968-1992. Vyd. 1. 

Praha: Academia, 2009-2010, v. <1-2>. Edice Pamět̕ (Prague, Czech Republic), sv. 
17, 32. ISBN 97880200185402. 

 
KOKOŠKOVÁ, Zdeňka; Stanislav KOKOŠKA. Obroda--Klub za socialistickou 

přestavbu: dokumenty. Vyd. 1. Praha: Maxdorf, 1996, 211 p. Historia nova (Prague, 
Czech Republic), sv. 8. ISBN 80-858-0059-4. 

 
MANDLER, Emanuel. Dvě desetiletí před listopadem 89: sborník. Praha: Maxdorf, 1993, 

109 p. Historia nova (Prague, Czech Republic), sv. 3. ISBN 80-858-0009-8. 
 
MÜLLEROVÁ, Alena; Vladimír HANZEL. Albertov 16:00: příběhy sametové revoluce. 

Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009, 285 s. Respekt (NLN, 
Nakladatelství Lidové noviny). ISBN ISBN 978-80-7422-002-9. 

 
OTÁHAL, Milan; Stanislav KOKOŠKA. Opozice, moc, společnost, 1969-1989: příspěvek 

k dějinám "normalizace". Vyd. 1. Praha: Maxdorf, 1994, 124 p. Historia nova 
(Prague, Czech Republic), sv. 6. ISBN 80-858-0012-8. 

 
PAŽOUT, Jaroslav. Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných: politická perzekuce, 

opozice a nezávislé aktivity v Československu v letech 1978-1989: sborník 
grantového projektu. Vyd. 1. Editor Jaroslav Pažout. Praha: Libri prohibiti, 2007-
2009, 3 sv. ISBN 978-80-254-2078-23.  

 



59 
 

SUK, Jiří; TŮMA, Oldřich; DEVÁTÁ, Markéta. Charta 77: od obhajoby lidských práv k 
demokratické revoluci, 1977-1989 : sborník z konference k 30. výročí Charty 77, 
Praha, 21.-23. března 2007 = Charter 77 : from the assertion of human rights to a 
democratic revolution, 1977 - 1989 : the proceedings of the conference to mark the 
30th anniversary of Charter 77, Prague, 21 - 23 march 2007. Praha: Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2007, 415 p. ISBN 80-728-5090-3. 
 
 

Internetové zdroje: 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, http://www.usd.cas.cz/ 
Ústav pro studium totalitních režimů, http://www.ustrcr.cz/cs 
Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, http://www.vons.cz/ 
Helsinský výbor, http://www.helcom.cz/ 


